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Resumo – Uma rede elétrica inteligente (Smart Grid) é capaz de processar informações de produtores e 
consumidores de energia através de agregadores e medidores inteligentes. Este trabalho propõe um sistema 
que auxilia no planejamento da instalação destes dispositivos. Com o sistema proposto, o usuário pode 
criar, remover e movimentar medidores e agregadores sobre um mapa com cliques de mouse, verificando 
quais medidores já foram cobertos e, em tempo real, analisar a qualidade dos enlaces estabelecidos 
baseando-se na tecnologia, potência e cenário escolhidos. O sistema também permite ao usuário utilizar a 
tecnologia RF-Mesh e gerar automaticamente um planejamento inicial. O planejamento automático é obtido 
através da conversão da qualidade dos enlaces de comunicação e das posições geográficas dos dispositivos 
para um problema conhecido na área de otimização, o Set Covering Problem. A metodologia proposta está 
sendo implementada em um dos módulos computacionais da Plataforma SIRIS (SImulador de Redes 
InteligenteS), em desenvolvimento pela empresa Neo Domino Pesquisa em Sistemas Elétricos e Celesc 
Distribuição S.A. 
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1 INTRODUÇÃO 

As redes elétricas inteligentes (Smart Grids) [1] são uma evolução das redes elétricas atuais, pois 
permitem a comunicação de dados entre consumidores, distribuidores, transmissores e geradores de energia 
elétrica. Esta capacidade de comunicação, ausente nas redes elétricas convencionais, permite que as 
empresas do setor de energia utilizem as informações enviadas por consumidores para otimizar a geração, 
transmissão e distribuição de energia. Para que as redes elétricas inteligentes funcionem, no entanto, é 
necessária a instalação de medidores inteligentes nas residências e agregadores de dados na rede de 
distribuição, dispositivos estes dotados de interfaces de comunicação. Os medidores e agregadores fazem 
parte da infraestrutura de medição avançada (Advanced Metering Infrastructure - AMI) [2]. Em uma Smart 
Grid, cada residência contém um medidor inteligente responsável por armazenar informações detalhadas do 
consumo de energia elétrica dessa residência. Os dados coletados por estes medidores são periodicamente 
transmitidos a um agregador de dados, tipicamente via meio de comunicação sem fio, evitando limitações e 
um maior custo associado à implantação de uma infraestrutura de redes de comunicação cabeadas. Os 
agregadores, por sua vez, podem transmitir os dados coletados de uma vizinhança à concessionária de 
energia através de tecnologias de comunicação de longa distância. Forma-se, assim, uma rede de 
comunicação de curta e média distância. Não há uma padronização sobre qual tecnologia deve ser utilizada 
para comunicação medidor-agregador e agregador-concessionária. Para a primeira, podem ser usados 
padrões de comunicação para curta distância, como o IEEE 802.15.4 [3] e o IEEE 802.11 [4] em modo direto 
ou em modo malha (RF mesh). Para a segunda, podem ser usadas tecnologias com maior alcance como a 
rede celular GPRS, 3G, LTE, 4G ou o padrão IEEE 802.16 (WiMAX) [5]. 
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Um dos maiores desafios para o desenvolvimento de uma infraestrutura de medição avançada é 
planejar manualmente as posições de instalação de agregadores de dados. Como em uma rede elétrica 
inteligente cada residência possui um medidor, verificar manualmente as posições mais adequadas para que 
haja conectividade com pelo menos um agregador de dados é uma tarefa custosa e inviável na prática, 
principalmente em vizinhanças com alta densidade demográfica. Além disso, deve-se levar em consideração 
a capacidade máxima de cada agregador e posicioná-los de forma a não sobrecarregá-los. O planejamento 
manual para uma cidade inteira, por exemplo, envolve analisar milhares de medidores, um para cada 
residência. Este trabalho propõe um sistema, aqui nomeado de Smart-Planner (SP) que permite à 
concessionária da rede de distribuição (usuário do sistema) planejar uma rede de comunicação de curta 
distância para redes elétricas inteligentes. Com o SP, o usuário obtém um planejamento automático, que gera 
uma solução inicial contendo os agregadores que conectam o maior número possível de medidores. Esta 
solução inicial pode ser utilizada como ponto de partida para o planejamento, evitando que o usuário crie 
manualmente cada agregador, o que pode ser um obstáculo principalmente em vizinhanças com muitos 
medidores. Posteriormente o usuário é capaz de reposicionar agregadores de forma interativa e, em tempo 
real, verificar quais medidores estão dentro do raio de cobertura de um agregador e a qualidade do enlace de 
comunicação entre eles.  Isso através de uma interface gráfica simples e de fácil operação. Além disso, com o 
SP é possível definir a tecnologia de comunicação usada por cada dispositivo (IEEE 802.11 e ZigBee), sua 
potência de transmissão de rádio e o cenário de operação da rede que implicam configurações diferentes dos 
modelos de propagação (urbano, suburbano e rural), conforme recomendação do ITU [6]. 

Este artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 descreve a arquitetura do SP. A Seção 3 
explica a lógica por trás de cada operação do SP. A Seção 4 descreve as funcionalidades do sistema e como 
estas são acessadas através da interface. Por fim, a Seção 5 conclui esse trabalho descrevendo como estudo 
de caso a utilização do SP em um bairro da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

 
2 ARQUITETURA DO SMART-PLANNER 

A interface do SP é desenvolvida na linguagem de programação JavaScript juntamente com 
Hypertext Markup Language (HTML) e Cascading Style Sheets (CSS). A versão atual pode ser 
experimentada em  http://www.midiacom.uff.br/~grolim/SmartPlanner/. O mapa e as posições dos 
dispositivos são obtidas através da API JavaScript do Google Maps versão 3. O usuário pode acessar o SP 
via navegador, que se comunica com um servidor específico que realiza o processamento do sistema. As 
operações do servidor são implementadas em C++. A Fig. 1 ilustra a arquitetura e exibe as funcionalidades e 
operações do SP.  

 
Fig. 1 – A arquitetura do sistema Smart Planner. 
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O SP pode ser dividido em duas categorias: suas funcionalidades e suas operações. As 
funcionalidades são delimitadas pela interação do usuário via interface Web e indicam o que o usuário pode 
realizar no sistema. As operações de exibição são processadas no computador do usuário enquanto as 
operações de processamento dos dados são realizadas no servidor. Em resumo, o computador do usuário 
repassa os dados inseridos pelo usuário para o servidor através de requisições. O servidor realiza uma série 
de cálculos sobre estes dados, conforme a tecnologia, cenário, modelo de propagação e parâmetros do 
sistema, e retorna uma resposta que é então exibida pelo computador do usuário.  

 
3 OPERAÇÕES DO SMART-PLANNER 

3.1 Representação de componentes gráficas 

Existem três objetos distintos no SP, os medidores inteligentes, os agregadores de dados e os postes. 
Os postes indicam posições potenciais para a instalação de um agregador e são utilizados durante o 
planejamento automático. No entanto, o usuário não está restrito a posicionar agregadores apenas nestas 
posições. Os medidores são representados por quadrados cuja cor varia de acordo com a qualidade do enlace 
para o agregador a que está conectado. As cores de um medidor variam entre preto, azul, amarelo e verde, 
sendo que a cor preta indica que o medidor não está conectado a nenhum agregador de dados e as restantes 
indicam a qualidade de sua melhor conexão. A cor verde indica a melhor qualidade. Os medidores se 
conectam a agregadores, e esta conexão é representada por uma linha colorida. O que determina se um 
medidor será ligado a um agregador é a taxa de sucesso de entrega de pacotes. Baseando-se em um modelo 
de propagação, é calculada uma estimativa do valor desta taxa de sucesso para a distância entre um medidor 
e todos os outros agregadores. Caso a taxa de sucesso seja maior que 90%, o medidor se conectará ao 
agregador e a linha será desenhada entre eles. O valor de 90% foi escolhido, pois não é interessante para o 
planejamento lidar com enlaces de baixa qualidade que podem comprometer o funcionamento da rede. A cor 
da linha é azul quando a taxa de entrega está entre 90% e 95%, amarela de 95% até 98% e verde quando 
maior ou igual a 98%. Quando o usuário termina de posicionar um agregador, o SP recalcula os enlaces do 
objeto arrastado, permitindo que o usuário veja os enlaces que serão criados e os que serão removidos. O SP 
também permite visualizar os enlaces através de círculos que representam a cobertura de um agregador, 
conforme pode ser visto na Fig. 2. 

Acima de cada agregador existe um valor de porcentagem que indica a qualidade do sinal 
GPRS/3G/4G disponível para comunicação de longa distância. Nesse caso, assume-se que os agregadores 
estão ligados à concessionária através da rede celular. Este sinal é representado por um mapa de calor, 
gerado previamente, por exemplo, através de um sistema veicular de sensoriamento espectral, de forma que a 
cor vermelha indica a região com maior intensidade de sinal e a cor azul com menor intensidade. Como o 
mapa de calor é gerado está fora do escopo deste trabalho. A Fig. 3 exibe uma pequena vizinhança 
representada no SP. 

 

 
Fig. 2 – Um exemplo de visualização dos raios de alcance dos agregadores no Smart Planner. 
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Fig. 3 - Um exemplo de vizinhança representada no Smart Planner. 

 

Todos estes objetos podem ser criados, movidos, removidos através da interface gráfica do SP ou 
preferencialmente carregados de um arquivo Extensible Markup Language (XML) de entrada, para evitar 
que um usuário tenha que adicionar manualmente um grande número de medidores, agregadores e postes. 

3.2 Cálculo de enlaces 

No SP,  a qualidade dos enlaces entre dispositivos indicam a taxa de sucesso de entrega de dados 
(TSE). A TSE é computada de acordo com a tecnologia de comunicação, 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 SP permite a escolha de três tipos de cenário, Urbano, Suburbano e Rural, conforme recomendado 
pela norma ITU-R SM.2028-1 [6]. Em cenários urbanos o alcance dos enlaces tende a ser menor devido à 
grande quantidade de obstáculos que interferem na propagação do sinal no 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 cenários suburbanos o alcance dos enlaces é intermediário. Como 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 [7,8], o Hata COST 231 [9], 
o Walfisch-Ikegami [10] e o Extended Hata SRD [11]. Os dois primeiros modelos só são aplicáveis a 
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. O modelo escolhido foi o Extended Hata SRD, 
que além de funcionar para longas distâncias, é ideal para dispositivos de curto alcance (até 100 m).  

3.3 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 sinal. 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 
espectral (site survey) realizado na vizinhança de interesse de instalação 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 funcionalidade para criação do mapa de calor. A principal funcionalidade do mapa de 
calor é indicar visualmente as regiões de maior ou menor intensidade de sinal. Estas coordenadas podem ser 
inseridas no SP através de um arquivo XML específico contendo suas latitudes, longitudes e pesos.  
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Fig. 4 - O usuário pode habilitar/desabilitar o mapa de calor no Smart Planner. 

 

O usuário pode ligar e desligar a visualização do mapa de calor. A Fig. 4 mostra uma vizinhança e 
seu mapa de calor. 

3.4 Junção de Componentes 

O SP é capaz de agrupar dispositivos próximos em um único conjunto. Este conjunto indica no mapa 
a quantidade de objetos de uma região quando o zoom é afastado. Esta junção permite ao usuário identificar 
facilmente a quantidade de agregadores e medidores desta região. Adicionalmente, esta junção evita que a 
API do Google Maps não renderize informação desnecessária, resultando em um ganho significativo de 
velocidade da exibição. 

3.5 Cálculo do RF-Mesh 

O SP permite ao usuário utilizar a tecnologia RF (Radio Frequency) mesh (em malha) [12] durante o 
planejamento. 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, 
aumenta-se a cobertura da rede. A visualização das conexões RF-Mesh neste sistema é bem simples. Cada 
medidor é conectado ao medidor mais próximo que já possua uma ligação a um agregador. O número de 
saltos máximo que um dado pode realizar é configurável. Os enlaces das conexões RF-Mesh são 
representados por linhas tracejadas e suas cores obedecem ao mesmo critério de escolha de um enlace 
comum. A Fig. 5 mostra uma vizinhança utilizando o RF-Mesh. 

 
Fig. 5 – Resultado de uma vizinhança que utiliza o RF-Mesh no Smart Planner. 
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3.6 Planejamento automático 

Dado um conjunto de postes e medidores, o sistema automaticamente calcula o número de 
agregadores necessários e o posicionamento de cada um deles para que todos os medidores estejam pelo 
menos dentro da área de cobertura de um agregador. O problema de cobertura de medidores é uma variação 
do Problema da Cobertura de Conjunto (Set Covering Problem) de custo único [13]. A Fig. 6 mostra uma 
vizinhança descoberta e o resultado do planejamento automático. Na versão atual este planejamento não 
considera as informações do mapa de calor. 

 
(a) Dados de entrada     (b) Planejamento automático 

Fig. 6 - Resultado do planejamento automático com o Smart Planner. 

 
4 FUNCIONALIDADES 

As funcionalidades da interface com o usuário são descritas a seguir. 

Inserção, Movimentação e Remoção de agregadores/medidores/postes: A inserção e remoção de 
objetos é realizada através da aba Planejamento do menu de opções. Para inserir, basta clicar no nome do 
objeto desejado. O cursor do mouse será alterado de acordo com o objeto selecionado e, assim que o usuário 
clicar em uma posição do mapa, um objeto do mesmo tipo será adicionado àquela posição. Para remover, 
basta clicar no botão Remoção o cursor será alterado para a imagem de uma borracha, quando o usuário 
clicar em algum objeto, este será removido. A movimentação de um objeto é realizada quando este é clicado 
e arrastado pelo mapa, independente se está no modo de inserção ou remoção. A Fig. 7 ilustra o processo 
citado e a Fig. 8 exibe os cursores utilizados pelo sistema. O termo DAP vem do inglês Data Aggregation 
Point e indica um agregador. 

 

 
                 Fig. 7 - Opções de planejamento.                                  Fig. 8- Cursores de planejamento. 
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Escolha de tecnologia/potência: Da mesma forma que na inserção/remoção, a escolha da tecnologia 
é realizada ao se clicar na opção desejada dentro da aba Tecnologia. Esta aba conta com a sub-aba Potência 
que contém valores típicos de 0 a 30 dBm para selecionar. A Fig. 9 exibe as abas de Tecnologia e Potência. 

Escolha de cenário: Realizado através da aba Cenário, que contém as opções Urbano, Suburbano e 
Rural, conforme mostra a Fig. 10. 

Escolha do modo de exibição: A aba de exibição consta com apenas duas opções. O modo Linha e 
o modo Raio que determinam como os enlaces serão visualizados. A Fig. 11 mostra a aba de exibição. 

Ativar/Desativar mapa de calor, junção de componentes, RF-Mesh: A ativação e desativação 
destas operações é realizada com apenas um clique. Os botões responsáveis por cada uma delas possuem um 
indicador que informam se estas opções estão, ou não, ativadas no momento. A Fig. 12 exibe esses botões. 

Uso do autoplanejamento: Para realizar o autoplanejamento basta clicar no seu respectivo botão. O 
cálculo do planejamento automático leva em consideração apenas os medidores descobertos. 

 

             
                  Fig. 9 - Aba de tecnologia e potencia.         Fig. 10 - Aba de cenário. 
 

                                                   
                                                        

                                   Fig. 11 - Aba de exibição.                                     Fig. 12 - Botões do sistema. 
 
5 CONCLUSÃO 

 O sistema Smart-Planner é uma solução eficiente para planejar a instalação de uma rede elétrica 
inteligente (SmartGrid) em uma vizinhança, evitando custos e imprecisões de planejamentos manuais. Este 
sistema permite ao usuário manipular a posição 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 urbanos, 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 comunicação de redes em malha (RF-Mesh). Testes preliminares em uma 
vizinhança suburbana da cidade de Niterói com dimensão de 271 medidores resultaram em um planejamento 
com 9 agregadores com a tecnologia IEEE 802.15.4 em modo malha e em 50 agregadores sem o modo 
malha. Este resultado e outros testes podem ser facilmente visualizados através de uma versão do sistema 
acessível ao público no endereço:  http://www.midiacom.uff.br/~grolim/SmartPlanner/. 
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