
 

Resumo – Uma rede elétrica inteligente (Smart Grid) é capaz 

de processar informação de ambos produtores e consumidores 

de energia através de agregadores de dados e medidores inteli-

gentes. Este trabalho propõe um sistema que auxilia no posicio-

namento destes dispositivos de forma a prover cobertura atra-

vés de enlaces de comunicação com alta qualidade.  Com o sis-

tema proposto o usuário é capaz de criar, remover e mover 

medidores e agregadores através de um mapa. O sistema permi-

te que o usuário verifique em tempo real quais medidores estão 

cobertos e a qualidade dos enlaces sem fio estabelecidos. A qua-

lidade desses enlaces é baseada nas escolhas do usuário quanto 

à tecnologia escolhida, potência de transmissão e cenário de 

atuação. O sistema também permite o uso da tecnologia RF-

Mesh e a geração automática de um planejamento inicial base-

ado em um problema de otimização conhecido. 

 
Palavras-chave – Planejamento de Redes, Redes sem fio, 

Smart Grids. 

I.  INTRODUÇÃO 

Redes elétricas inteligentes (smart grids) [1] são a evolu-

ção das redes elétricas convencionais e permitem a comuni-

cação de dados entre consumidores, distribuidores, transmis-

sores e produtores de energia elétrica. Essa comunicação 

permite que companhias de energia usem informações gera-

das pelos usuários para aperfeiçoar a geração, transmissão e 

distribuição de eletricidade. Para que possam operar, as re-

des elétricas inteligentes requerem a instalação de medidores 

inteligentes nas residências dos consumidores e de agrega-

dores de dados (DAPs - Data Aggregation Points) na rede 

de distribuição. Este trabalho considera que postes elétricos 

são potenciais localizações para a instalação de um agrega-

dor. Tanto os medidores quanto os agregadores constam 
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com uma interface de comunicação e pertencem à infraestru-

tura de medição avançada (AMI – Advanced Metering In-

frastructure) [2]. Em uma rede elétrica inteligente, cada re-

sidência contém um medidor inteligente responsável por 

armazenar informações detalhadas de consumo de energia. 

Estes dados coletados são transmitidos periodicamente para 

um ou mais agregadores, tipicamente por enlaces sem fio. 

Os agregadores transmitem os dados coletados de uma vizi-

nhança para a companhia de distribuição de energia respon-

sável através de tecnologias de comunicação de longa dis-

tância. Não há uma padronização quanto à tecnologia que 

deve ser utilizada na comunicação entre medidor-agregador 

e agregador-distribuidor. Para a primeira, consideram-se 

padrões de comunicação de curta distância como o IEEE 

802.15.4 e o IEEE 802.11. Para a segunda, tecnologias de 

longa distância podem ser utilizadas, como o GPRS, 3G, 

LTE, 4G e o IEEE 802.16 (WiMAX). 

O planejamento de agregadores é um dos grandes desafios 

para a instalação de uma AMI. Em uma rede elétrica inteli-

gente, cada residência possui um medidor. A análise manual 

das melhores posições para se instalar um agregador é com-

plexa, custosa e pode ser impraticável em regiões extensas e 

com alta densidade de usuários. Planejar uma cidade inteira, 

por exemplo, envolve a instalação de milhares de medidores, 

um para cada residência. Neste trabalho propomos um sis-

tema chamado de Smart Planner, que permite aos usuários 

planejarem uma rede de comunicação de curta-distância para 

a AMI. Com o Smart Planner, o usuário pode automatica-

mente obter uma solução inicial que contém o número mí-

nimo de agregadores necessários para se cobrir o máximo de 

medidores possível em determinada região. Essa solução 

inicial pode ser utilizada como base para o planejamento do 

usuário, evitando a necessidade de criar e posicionar cada 

agregador separadamente. O usuário pode criar, remover e 

movimentar agregadores e medidores em tempo real, verifi-

cando quais medidores estão cobertos e a qualidade do enla-

ces entre os dispositivos. Além disso, o Smart Planner per-

mite ao usuário escolher a tecnologia de comunicação entre 

dispositivos (IEEE 802.11 e ZigBee), a potência de trans-

missão de seus rádios e o cenário de atuação (Urbano, Su-

burbano e Rural).  

Este trabalho propõe uma nova metodologia para o posi-

cionamento automático de agregadores de dados em uma 

rede elétrica inteligente. As posições geográficas de me-

didores, as possíveis posições de instalação de agregadores e 

o alcance médio de um enlace são adaptados para um prob-

lema de otimização NP-completo conhecido na literatura, o 

Set Covering Problem (SCP). Solucionando o SCP é 
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possível obter a menor quantidade de agregadores possível 

para que todos os medidores sejam cobertos e as posições 

em que deverão ser instalados.  

O restante deste trabalho está organizado como segue. A 

Seção 2 explica o conceito de uma infraestrutura de medição 

avançada. A Seção III apresenta a arquitetura do sistema 

Smart Planner. A Seção IV descreve as operações dos com-

ponentes do Smart Planner. A Seção V explica as funcional-

idades da interface do Smart Planner. A Seção VI apresenta 

um estudo de caso do uso do Smart Planner nas cidades de 

Niterói e Florianópolis. Por fim, a Seção VII conclui esse 

trabalho e apresenta trabalhos futuros. 

II.  INFRAESTRUTURA DE MEDIÇÃO AVANÇADA 

O objetivo da infraestrutura de medição avançada (AMI) 

[2] é prover comunicação entre consumidores e distribuido-

ras de energia. A Figura 1 exibe um exemplo de AMI. 

 

 

Figura 1. Exemplo de infraestrutura de medição avançada. 

 

Agregadores inteligentes atuam como nós intermediários 

na comunicação, conectando medidores até uma central. A 

AMI permite que consumidores tenham informação sobre a 

rede elétrica, podendo verificar a tarifação e os dados de 

consumo energético em tempo real. Por outro lado, essa in-

fraestrutura também permite às concessionárias obter infor-

mações detalhadas sobre o consumo energético de seus usu-

ários, garantindo maior controle na distribuição de energia e 

evitando desperdícios. O principal desafio da AMI é conec-

tar os dispositivos inteligentes de forma a se evitar custos 

desnecessários com infraestrutura. Por este motivo, é indica-

do que a comunicação entre dispositivos da AMI seja reali-

zada via meio sem fio ou através de infraestruturas já exis-

tentes, como a da própria rede elétrica. A Figura 1 exibe um 

exemplo de AMI. Os medidores de cada casa, representados 

por círculos na figura, conectam-se a um agregador, que 

transmite os dados gerados por esses medidores à concessi-

onária utilizando uma tecnologia de longo alcance. Os agre-

gadores, representados por triângulos, podem ser instalados 

em postes, como mostra a figura. 

III.  ARQUITETURA DO SMART PLANNER 

A interface do Smart Planner foi desenvolvida utilizando 

JavaScript, HTML e CSS. O mapa e as posições geográficas 

dos dispositivos são obtidas através da API em Javascript do 

Google Maps versão 3. Usuários podem acessar o Smart 

Planner via browser, que se comunica com um servidor res-

ponsável pelo processamento de dados. As operações do 

servidor são implementadas na linguagem C++. O Smart 

Planner é dividido em duas categorias distintas: suas funci-

onalidades e suas operações. A Figura 2 ilustra essa arquite-

tura e mostra suas funcionalidades e operações. 

As operações do Smart Planner são subdivididas em ope-

rações gráficas e operações de processamento. As operações 

gráficas envolvem exibir o mapa, todos os objetos (medido-

res, agregadores e postes), os enlaces de comunicação e o 

sinal GPRS/3G/4G através de um mapa de calor. As opera-

ções de processamento envolvem calcular os enlaces de co-

municação (com e sem RF-Mesh) e solucionar o planeja-

mento automático através de uma modelagem para o Set 

Covering Problem. As operações gráficas são processadas 

no computador do usuário enquanto as operações de proces-

samento são executadas no servidor.  

IV.  OPERAÇÕES DO SMART PLANNER 

A.  Representação de Componentes Gráficas 

Há três objetos distintos no Smart Planner: medidores in-

teligentes, agregadores e postes elétricos. Os postes indicam 

possíveis posições para se instalar um agregador e são utili-

Figura 2. Arquitetura do Smart Planner. 



zados durante a fase de planejamento automático. Os enlaces 

de comunicação são representados por linhas entre os dispo-

sitivos. A cor da linha indica a qualidade deste enlace. A 

taxa de entrega de dados  indica se um enlace existe ou não. 

Essa taxa é obtida através de um modelo de propagação ex-

plicado na Seção “Cálculo de Enlaces”. Caso esta taxa seja 

maior ou igual a 90%, considera-se que o enlace existe. 

Consideramos que a taxa de entrega de dados deve ser su-

perior a 90% para que o planejamento contenha apenas en-

laces de boa qualidade, sem comprometer o funcionamento 

da AMI. As linhas azuis indicam a taxa de sucesso de entre-

ga entre 90% e 95%, as linhas amarelas entre 95% e 98% e 

as linhas verdes superior a 98%. Quando o usuário termina 

de posicionar um agregador ou um medidor, o Smart Plan-

ner recalcula os enlaces da rede. Com isso, os usuários po-

dem observar em tempo real quais enlaces são removidos e 

quais são criados. O sinal GPRS/3G/4G de cada agregador é 

representado como uma porcentagem acima deste, indicando 

a eficiência de comunicação com a central distribuidora. A 

potência do sinal GPRS/3G/4G de determinada região é exi-

bida através de um  mapa de calor. O mapa de calor pode ser 

obtido utilizando técnicas de varredura spectral (Site Sur-

vey). No mapa de calor, a cor vermelha indica as regiões 

com maior intensidade enquanto a cor azul representa as 

intensidades mais fracas. A Figura 3 exibe uma pequena 

vizinhança no Smart Planner. Todos os objetos podem ser 

criados, removidos e movidos através da interface ou adici-

onados através de um arquivo de entrada, de forma a evitar o 

posicionamento manual de cada objeto. 

 

 

Figura 3. Exemplo de uma vizinhança no Smart Planner com mapa de 

calor da rede de comunicação de longa distância. 

 

B.  Cálculo de Enlaces 

No Smart Planner, a qualidade dos enlaces entre disposi-

tivos indica a taxa de sucesso de entrega de dados (TSE). A 

TSE é computada de acordo com a tecnologia de comunica-

ção, a potência de transmissão e o tipo de cenário em que 

atua. Mais especificamente, a TSE é obtida da taxa de erro 

de bits (TEB). A TEB está relacionada com a técnica de 

modulação utilizada em cada tecnologia. A TEB, então, é 

obtida da densidade espectral do ruído e da energia por bit. 

A densidade espectral do ruído pode ser estimada para cada 

tipo de cenário ou medida na região para melhor precisão. A 

energia por bit do sinal é calculada pelo nível de força do 

sinal no receptor. A potência do sinal no receptor é igual à 

potência de sinal do transmissor decrescida da atenuação do 

sinal no meio. Esta atenuação é calculada de acordo com a 

frequência de operação, altura das antenas, distância entre 

elas e tipo de cenário. 

O Smart Planner permite a escolha de três tipos de cená-

rio, urbano, suburbano e rural; conforme recomendado pela 

norma ITU-R SM.2028-1 [3]. Em cenários urbanos, o alcan-

ce dos enlaces tende a ser menor devido à grande quantidade 

de obstáculos que interferem na propagação do sinal através 

do meio sem fio e às interferências de outros dispositivos 

eletromagnéticos. Em cenários rurais ocorre exatamente o 

oposto e o alcance dos enlaces tende a ser maior. Em cená-

rios suburbanos, o alcance dos enlaces é intermediário. Co-

mo tecnologia, o usuário pode escolher dentre o IEEE 

802.11a, IEEE 802.11g e o IEEE 802.15.4 (ZigBee). As 

escolhas de potência variam de 0 a 30 dBm, valores típicos 

de rádios comerciais. 

 Vários modelos de propagação foram estudados, como o 

Okumura-Hata [4], [5], o Hata COST 231 [6], o Walfisch-

Ikegami [7] e o Extended Hata SRD [8]. Os dois primeiros 

modelos são aplicáveis apenas para distâncias superiores a 1 

km, o terceiro modelo exige muitos parâmetros de difícil 

obtenção prática, como o valor médio de largura das ruas, 

separação de prédios, etc. Por esses motivos, o modelo esco-

lhido foi o Extended Hata SRD, que além de funcionar para 

longas distâncias, é ideal para dispositivos de curto alcance 

(até 100 m).  

 

C.  Geração do Mapa de Calor 

O mapa de calor indica ao usuário as regiões de cobertura 

do sinal GPRS/3G/4G de cada operadora para comunicação 

entre o agregador e a central. Um agregador é capaz de 

transmitir seus dados à central conforme a qualidade do si-

nal. Esta qualidade é representada no sistema através de uma 

porcentagem acima de cada agregador. O mapa de calor é 

composto por uma série de coordenadas geográficas, cada 

uma associada a um peso que indica a qualidade do sinal. 

Esses dados são obtidos através de um sensoriamento espec-

tral (site survey) realizado na vizinhança de interesse de ins-

talação de uma rede elétrica inteligente. Mais uma vez, este 

sensoriamento está fora do escopo deste trabalho. Através 

destes dados, a própria API do Google Maps possui funcio-

nalidades para criação de mapas de calor. A principal funci-

onalidade do mapa de calor é indicar visualmente as regiões 

de maior ou menor intensidade de sinal. Estas coordenadas 

podem ser inseridas no Smart Planner através de um arquivo 

XML específico, contendo suas latitudes, longitudes e pesos. 

Dentre as opções permitidas, o usuário pode ligar ou desli-

gar a visualização do mapa de calor.  

 

D.  Cálculo do RF-Mesh 

 A Figura 4 mostra uma vizinhança utilizando o RF-

Mesh. O Smart Planner permite ao usuário utilizar a tecno-

logia de comunicação de rádio frequência em malha (RF-

Mesh) [9] durante o planejamento. 

http://www.itu.int/pub/publications.aspx?lang=en&parent=R-REP-SM.2028-1-2002


 

Figura 4. Planejamento de uma vizinhança utilizando o RF-Mesh. 

 

Em uma rede em malha, cada medidor é capaz de cooperar 

com a distribuição de dados, isto é, um medidor é capaz de 

encaminhar os dados enviados por outros medidores até um 

agregador. Assim, a área de cobertura da rede é ampliada. A 

visualização das conexões RF-Mesh neste sistema é bem 

simples. Cada medidor é conectado ao medidor mais próxi-

mo que já possua uma ligação a um agregador. O número de 

saltos máximo que um pacote de dados pode realizar é con-

figurável. Os enlaces das conexões RF-Mesh são representa-

dos por linhas tracejadas no mapa e suas cores obedecem ao 

mesmo critério de escolha de um enlace comum.  

 

E.  Planejamento Automático 

Dado um conjunto de postes e medidores, o sistema au-

tomaticamente calcula o número de agregadores necessários 

e o posicionamento de cada um deles para que todos os me-

didores estejam dentro da área de cobertura de pelo menos 

um agregador. O problema de cobertura de medidores é uma 

variação do Problema da Cobertura de Conjunto (Set Cove-

ring Problem) de custo único [10].  

 

 

Figura 5. Exemplo de vizinhança antes do planejamento automático. 

 

 

Figura 6. Resultado do planejamento automático sem RF-Mesh para a 

vizinhança da Figura 5. 

 

O planejamento automático também é capaz de considerar a 

técnica de RF-Mesh. Na versão atual, este planejamento não 

considera as informações do mapa de calor. A Figura 5 exi-

be o exemplo de uma vizinhança antes do planejamento au-

tomático e a Figura 6 ilustra o resultado do planejamento 

automático obtido para a mesma sem o uso de RF-Mesh. 

V.  FUNCIONALIDADES 

As funcionalidade da interface Smart Planner são descri-

tas a seguir. 

A.  Inserção, Movimentação e Remoção de Agregadores, 

Medidores e Postes 

A inserção e remoção de objetos é realizada com simples 

cliques no mouse. Para inserir um novo objeto (medidor, 

agregador ou poste) o usuário seleciona essa opção do painel 

de opções. O cursor do mouse muda de aparência de acordo 

com o objeto selecionado, indicando visualmente qual ação 

esse clique irá realizar. Quando o usuário clica em uma dada 

posição, um objeto do tipo selecionado será colocado naque-

la posição. Se o objeto selecionado for um medidor ou agre-

gador, no momento de sua colocação o sistema automatica-

mente recalcula os enlaces de comunicação. Para remover 

um objeto, o usuário deve primeiramente clicar no botão de 

remoção. De forma análoga à inserção, o cursor do mouse 

muda sua aparência para indicar a ação de apagar. Enquanto 

a opção de remoção estiver ativa, o clique sobre quaisquer 

objetos irá removê-los. Para mover objetos existentes, os 

usuários devem simplesmente clicar no objeto, manter o 

botão pressionado enquanto arrasta esse objeto para sua no-

va posição, para só então soltar o botão. Caso os usuários 

desejem apenas visualizar o mapa, eles devem selecionar o 

modo de visão, que não irá criar ou remover quaisquer obje-

tos que sejam clicados. A Figura 7 ilustra o painel de opções 

e a aparência que o cursor do mouse assume para cada op-

ção. 

 



 

Figura 7. Opções de interação com os objetos do Smart Planner. 

 

B.  Seleção de Tecnologia, Potência e Cenário 

Para selecionar qual cenário e tecnologia serão usadas, os 

usuários devem simplesmente clicar no botão respectivo à 

opção desejada. Quando clicado, a interface exibe as opções 

a serem selecionadas. Os cenários podem variar entre urba-

no, suburbano e rural, enquanto a tecnologia pode ser sele-

cionada entre IEEE 802.11a, IEEE 802.11g e ZigBee. Os 

usuários também podem modificar a potência de sinal dos 

dispositivos em dBm através do slider da interface. Sempre 

que uma dessas opções é modificada, o Smart Planner re-

calcula automaticamente os enlaces de comunicação. As 

opções de seleção são ilustradas pela Figura 8.  

 

 

Figura 8. Seleção de cenário, tecnologia e potência. 

 

C.  Ativação/Desativação do Mapa de Calor e RF-Mesh 

Estas opções podem ativadas ou desativadas com um sim-

ples clique do mouse. A ativação ou desativação do mapa de 

calor simplesmente liga ou desliga a sua visualização no 

mapa. Entretanto, quando os usuários escolhem usar opção 

RF-Mesh, o servidor deve recalcular os enlaces na rede. O 

mesmo ocorre caso o usuário deseje desligar o modo RF-

Mesh.  

 

D.  Execução do planejamento automático 

Com um simples clique no botão de planejamento auto-

mático, a interface envia as posições de todos os medidores 

e postes ao servidor. O servidor retorna um conjunto de pos-

tes nos quais o agregador pode ser colocado. A interface 

coloca o agregador automaticamente em um dessas posições 

e os enlaces são recalculados. As opções de planejamento 

automático, mapa de calor e RF-Mesh são exibidas na Figura 

9. 

 

 

Figura 9. Botões do Auto-Planejamento, Mapa de Calor e RF-Mesh. 

VI.  ESTUDO DE CASO 

A.  Instância de Florianópolis 

A funcionalidade de planejamento automático foi testada 

para a região do alimentador Agronômica, na cidade de Flo-

rianópolis-SC, contendo aproximadamente 29 mil medidores 

inteligentes e 12 mil postes elétricos. A região é mostrada na 

Figura 10. A posição dos postes foram obtidas pela Compa-

nhia de Distribuição de Energia CELESC [11]. Os círculos 

verdes representam medidores inteligentes. 

 

 

Figura 10. Região de instalação de uma rede elétrica inteligente em Floria-

nópolis – SC (alimentador Agronômica). 



 

As Tabelas I e II mostram o número de agregadores obti-

dos a partir do planejamento automático necessário para 

fornecer cobertura para esta região, com ou sem a tecnologia 

RF-Mesh, para os cenários urbano, suburbano e rural. Para o 

primeiro experimento, o alcance máximo de um agregador 

usado foi baseado no trabalho de Gupta [12], considerando 

que um agregador transmite com potência de 20dBm, usan-

do modulação BPSK na taxa de 6Mbps. Os alcances máxi-

mos obtidos para os cenários urbanos, suburbano e rural são 

de 18m, 25m e 48m, respectivamente. 

 
Tabela I. Resultados do planejamento automático com comunicação direta 

entre medidores e DAPs. 
 

 Sem RF-Mesh  

 

Cenário Urbano Suburbano Rural 

Número de 

agregadores 
3026 2308 979 

Número médio 

de medidores 

por agregador 

9.6 12.6 29.6 

  

Conforme mostrado na Tabela II, o uso de RF-Mesh cla-

ramente tem grande impacto na quantidade de agregadores 

que serão necessários para cobrir os medidores. Os resulta-

dos mostram que para o cenário rural esse número diminuiu 

aproximadamente 3,2 vezes. Entretanto, quanto menor o 

número de agregadores, maior a carga (a média de medido-

res por agregador) em cada agregador.  

 
  Tabela II. Resultados do planejamento automático com comuni-

cação em malha (RF-Mesh). 
 

 

 

Com RF-Mesh  

(máximo de  4 saltos) 

Cenário Ur-

bano 

Suburbano Rural 

Número de 

agregadores 
1782 1074 307 

Número médio 

de medidores 

por agregador 

16.3 27.0 94.5 

 

Apesar do tráfego de rede em uma rede elétrica inteligente 

ser baixo, ter um único agregador cobrindo exclusivamente 

uma grande quantidade de medidores pode ser um problema, 

especialmente se este agregador falhar. Em versões futuras 

do planejamento automático serão consideradas a carga mé-

dia em cada agregador e serão adicionadas redundâncias, de 

forma que cada medidor tenha opção de enviar dados para 

um ou mais agregadores. 

 Um teste mais completo foi realizado utilizando o mo-

delo de propagação Extended Hata SRD para a mesma ins-

tância. Considerando dispositivos com tecnologia 802.11g , 

transmitindo a 20 dBm, com taxa de 6Mbps e cenário urba-

no, o modelo utilizado obteve o valor de 19,5 m como al-

cance máximo de um agregador. As Tabelas III e IV exibe 

os resultados do planejamento automático para essas confi-

gurações, sem e com o modo RF-Mesh, respectivamente. 

Considera-se que a redundância é o número de agregadores 

que cobre um mesmo medidor.  

A qualidade dos enlaces de múltiplos saltos é calculada 

multiplicando a porcentagem da qualidade de todos os enla-

ces no caminho até alcançar o DAP. 

 
Tabela III. Resultados do planejamento automático para a instância de 

Florianópolis utilizando o Extended Hata SRD com comunicação direta 

entre medidores e DAPs. 

Sem RF-Mesh 

Número de agregadores 2995 

Número médio de 

 medidores por agregador 
9,68 

Redundância média 1,30 

Taxa de sucesso de entrega 

de dados 
(aprox.) 99% 

 

 
 Tabela IV. Resultados do planejamento automático para a instância de 

Florianópolis utilizando o Extended Hata SRD com comunicação em ma-

lha (RF-Mesh). 

 

Com RF-Mesh de 4 saltos 

Número de agregadores 1607 

Número médio de 

 medidores por agregador 
18,05 

Redundância média 1.24 

Medidores a 1 salto* 13207(99.66%) 

Medidores a 2 salto* 8236(96.48%) 

Medidores a 3 salto* 5534(95.19%) 

Medidores a 4 salto* 2025(93.27%) 

* O valor entre parênteses indica a taxa de sucesso média dos enlaces à 

cada salto. 

 

 Os resultados do segundo experimento mostram que a 

qualidade dos enlaces gerados pelo planejamento automático 

manteve-se superior a 90%. Naturalmente, os enlaces com 

maior quantidade de saltos possuem taxa de sucesso de en-

trega inferior em relação à taxa de sucesso dos enlaces com 

menos saltos. Contudo, como o Smart Planner considera 

apenas enlaces com taxa de sucesso de entrega superior a 

90%, a queda de qualidade dos enlaces mais distantes foi 

suave e a alta qualidade se manteve. A Tabela IV mostra 

ainda o número de medidores cobertos a cada salto e a qua-

lidade de suas comunicações até o DAP. 

 O terceiro teste tem como objetivo analisar a relação entre 

número de saltos e o número de medidores descobertos. É 

possível que, quando o alcance máximo de um agregador é 

pequeno, alguns medidores não sejam alcançados. Porém, 

aumentando-se a quantidade de saltos do RF-Mesh a quanti-

dade de medidores descobertos tende a cair. Nesse teste, o 

alcance de um agregador foi reduzido para 10 m, com o in-



tuito de evidenciar os medidores não alcançáveis. A Tabela 

V exibe os resultados ao variarmos o número de saltos de 1 

a 6. É importante notar que um único salto equivale a não 

utilizar a tecnologia RF-Mesh. 

 
Tabela V. Relação entre número de saltos e medidores descobertos para a 

instância de Florianópolis. 

Número de 

saltos 
1 2 3 4 5 6 

Medidores 

descobertos 
2548 216 210 210 210 210 

 

 O resultado do terceiro teste mostra que o aumento no 

número de saltos é capaz de reduzir drasticamente a quanti-

dade de medidores descobertos. Contudo, nem sempre o 

aumento no número de saltos irá reduzir essa quantidade. 

Para os resultados do terceiro teste, a quantidade de medido-

res descobertos parou de ser reduzida a partir de 3 saltos. 

 

B.  Instância de Niterói 

Para enriquecer os resultados do planejamento automático, 

uma segunda instância foi gerada manualmente baseando-se 

nas posições de ruas e casas dos bairros de Icaraí e São Fran-

cisco, na cidade de Niterói. Medidores foram distribuídos ao 

longo das ruas, espaçados uns dos outros de 15 a 25 m, apro-

ximadamente. A distância entre postes é de 30 a 50 metros 

aproximadamente. O intuito dessa forma de distribuição é 

simular uma possível distribuição de medidores e postes para 

analisar como o planejamento se comporta. As posições utili-

zadas não são reais. A Figura 11 mostra esta região que con-

tém 3666 medidores e 1030 postes. 

 

 

Figura 11. Instância de Niterói. 

 

 As Tabela VI e VII exibem os resultados do planejamento 

automático para instância de Niterói utilizando as mesmas 

configurações apresentadas para os testes das Tabela II e III, 

respectivamente. 

 
Tabela VI. Resultados do planejamento automático para a instância de 

Niterói utilizando o Extended Hata SRD com comunicação direta entre 

medidores e DAPs. 

Sem RF-Mesh* 

Número de agregadores 852 

Número médio de 

 medidores por agregador 
4,30 

Redundância média 1,13 

Taxa de sucesso de entrega 

de dados 
(aprox.) 99% 

 

 
Tabela VII. Resultados do planejamento automático para a instância de 

Niterói utilizando o Extended Hata SRD com comunicação em malha (RF-

Mesh). 

 

Com RF-Mesh de 4 saltos** 

Número de agregadores 423 

Número médio de 

 medidores por agregador 
8,67 

Redundância média 1.17 

Medidores a 1 salto*** 1835(99,67%) 

Medidores a 2 salto*** 914(97,99%) 

Medidores a 3 salto*** 612(96,83%) 

Medidores a 4 salto*** 285(93,27%) 

* 119 medidores não puderam ser cobertos nesta configuração. 

** 20 medidores não puderam ser cobertos nesta configuração. 

*** O valor entre parênteses indica a taxa de sucesso média dos enlaces à 

cada salto. 

 

 Da mesma forma que na instância de Florianópolis, a qua-

lidade dos enlaces continuou com alta qualidade. No entan-

to, para essa instância nem todos os medidores puderam ser 

cobertos. Neste cenário, a técnica de RF-Mesh foi capaz de 

reduzir o número de medidores descobertos de 119 para 

apenas 20. A Tabela VIII exibe a relação entre medidores 

descobertos e o número de saltos, da mesma forma que na 

Tabela V. 

 
Tabela VIII. Relação entre número de saltos e medidores descobertos 

para a instância de Niterói. 

Número. de 

saltos 
1 2 3 4 5 6 

Medidores 

descobertos 
1299 

116

6 

114

7 

114

6 

114

6 

114

6 

 

 A redução do alcance de um agregador para apenas 10 m 

impactou de forma mais severa a instância de Niterói se 

comparada com a de Florianópolis. Utilizando 4 ou mais 

saltos, o número de medidores descobertos é de aproxima-

damente um terço do total de medidores. 

VII.  CONCLUSÕES 

O sistema Smart Planner é uma solução eficiente para 

planejar a instalação de uma rede elétrica inteligente em uma 

vizinhança, evitando custos e imprecisões de planejamentos 

manuais. Este sistema permite ao usuário manipular a posi-

ção e tecnologia de agregadores e medidores e verificar a 

conectividade dos dispositivos em tempo real baseando-se 

em um modelo de propagação apropriado para cenários ur-

banos, suburbanos e rurais. Além disso, o Smart Planner 

oferece a opção de planejamento automático, que posiciona 

agregadores de forma a cobrir todo o conjunto possível de 



medidores. O sistema também suporta a tecnlogia de comu-

nicação de redes em malha (RF-Mesh). 

Testes preliminares mostraram que regiões consideravel-

mente largas podem ser planejadas automaticamente no sis-

tema e que a tecnologia RF-Mesh é capaz de reduzir signifi-

cativamente o número de agregadores necessários. Um vídeo 

mostrando o uso de uma versão desta ferramenta foi premia-

do com a primeira colocação na competição promovida pela 

IEEE SmartGridComm [13] em 2014. 
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