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Abstract
Providing new broadband services for Information and Communication Technology (ICT)
applications is a major challenge for broadband operators, especially when considering
requirements related to the total cost of acquiring these technologies. This expansion
process has advanced significantly in recent years, but it still represents a challenge to
be overcome, given the need to provide low-cost services to the populations of rural
and remote areas. Issues related to site geography, low income of residents and lack of
public infrastructure lead to a disadvantageous relationship between potential revenues for
operators and the high cost of infrastructure. Although the related literature indicates
several research efforts directed at providing connectivity, there is a lack of approaches
that consider specific characteristics of such regions or adapted services and network
applications to the needs of these communities. Thus, this thesis proposal seeks to purpose
a technical and economic framework for the deployment of broadband networks, performing
the dimensioning of the total cost of network acquisition, in order to consider capital and
network operating expenses. The scope of the proposal also contemplates the application
of economic feasibility analysis techniques to assist decision making by understanding
the impact of financial investments made and expected profits by broadband operators.
To this end, we intend to develop analytical models based on Graph Theory and use
diverse databases, such as cartographic, demographic, socioeconomic, for modeling and
understanding the local territorial dynamics of these regions. Also, we propose the use
of socioeconomic indicators to project the potential social impact on the development of
such regions. Thus, by reducing the implementation costs of the operator, it is expected
to reduce the cost of subscribing broadband services for end-users, and thus contribute
to the process of democratization of access to digital services. Consequently, we wish to
assist the broadband operator’s decision-making process for sustainable deployment from
a financial perspective, but also meet the technical, social and economic requirements of
such underserved populations.

Key-words: Rural and remote areas; Technical-Economic Framework; Total Cost of
Ownership; Economic Feasibility Analysis;



Resumo
Fornecer novos serviços de banda larga para aplicações de Tecnologia da Informação e
Comunicação representa um grande desafio para operadoras de banda larga, especialmente
quando se consideraram requisitos relacionados ao custo total de aquisição destas tec-
nologias. Este processo de expansão avançou de maneira significativa nos últimos anos,
porém ainda representa um desafio a ser superado dada a necessidade de fornecimento de
serviços de baixo custo para as populações de áreas rurais e remotas. Questões relacionadas
à geografia do local, baixo poder aquisitivo dos moradores e a falta de infraestrutura
pública induzem uma relação desvantajosa entre as potenciais receitas para as operadoras
e o alto custo das infraestruturas. Nesse sentido, apesar da literatura correlata apontar
diversos esforços de pesquisa direcionados ao provimento de conectividades, há falta de
abordagens que considerem características especificas de tais regiões ou ainda a adaptação
de serviços e aplicações de rede às necessidades destas comunidades. Desta forma, esta
proposta de tese busca propor um arcabouço técnico-econômico para implantação de redes
de banda larga, realizando o dimensionamento do custo total de aquisição da rede, de
forma a considerar despesas de capital e de operação da rede. O escopo da proposta ainda
prevê a aplicação de técnicas de análise de viabilidade econômica, para auxiliar na tomada
de decisão mediante o entendimento do impacto dos investimentos financeiros realizados
e lucros esperados pelas operadoras de banda larga. Para tanto, pretende-se desenvolver
modelos analíticos baseado em Teoria de Grafos e utilizar bases de dados diversas, como
cartográficas, demográficas, socioeconômicas, entre outras, para modelagem e compreensão
da dinâmica territorial local destas regiões. Além disso, propõem-se o uso de indicadores
socioeconômicos para projetar o potencial impacto social no desenvolvimento de tais
regiões. Assim, a partir da redução dos custos de implantação por parte da operadora,
espera-se potencialmente reduzir os custos de assinatura de serviços de banda larga para os
usuários finais, e assim contribuir com o processo de democratização do acesso à serviços
digitais. Consequentemente, deseja-se auxiliar o processo de tomada de decisão por parte
da operadora de banda larga, para implantação sustentável sob a perspectiva financeira,
mas que também atenda aos requisitos técnicos, sociais e econômicos de tais populações
desassistidas.

Palavras-chave: Áreas rurais e remotas; Planejamento de Rede; Custo Total de Proprie-
dade; Análise de Viabilidade Econômica; Análise socioeconômica.
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MTTRi Tempo médio de reparo de um equipamento do tipo i

T Tr Tempo médio de viagem até o local de instalação

T SBusage Tempo médio diário que o SFV não gera energia elétrica

T Tempo total de análise

TUnMax,t Threshold máximo

i Tipo de equipamento associado à rede a ser reparado

s Tipo de infraestrutura de rede pré-implantada no percurso

r Tipo de percurso geográfico

j Tipo de terminal móvel

z Tipos de aplicações de IoT e M2M

b Tipos de BSs pré-existentes na localidade

Ni,t Total de equipamentos do tipo i a serem reparados no ano t

Sgovfee,t Valor médio da assinatura de serviços de dados para entidades governa-
mentais

Suserfee,t Valor médio da assinatura de serviços de dados para usuários convenci-
onais

ΓNPV Valor Presente Líquido da rede
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1 Introdução e Contextualização

Nas últimas décadas, o acesso à Internet deixou de ser considerado apenas uma
commodity de consumo, para se consolidar como um direito humano básico, promovendo
a inclusão social e a participação igualitária de pessoas e grupos excluídos na sociedade
digital [1]. Atualmente, com a pandemia do novo coronavírus, constatou-se ainda mais
como este acesso é crucial para execução das atividades cotidianas, como trabalhar, estudar
e manter contato com familiares e amigos. Na área da educação, por exemplo, 94% dos
alunos em todo o mundo foram levados a continuar seus estudos em casa, independente de
terem a disponibilidade de serviços de telecomunicações [2].

Diante deste cenário, as redes de comunicação têm se tornado um recurso necessário
no dia a dia, pois quando instalada ajuda a suprir de forma cada vez mais efetiva as
necessidades básicas de troca de informação entre indivíduos, organizações e governos,
assim como provê infraestrutura de comunicação de bens e serviços para diferentes setores
da sociedade.

De acordo com [3], o uso de tecnologia e internet podem auxiliar na redução da
pobreza, melhorar o acesso aos serviços da educação, fomentar a geração de empregos,
além de contribuir com o fortalecimento do Produto Interno Bruto (PIB) por meio do
desenvolvimento socioeconômico de um país.

Em função da relevância que o acesso à Internet tem adquirido nas últimas décadas,
diversos países têm investido intensamente na melhoria e implantação de infraestruturas
de telecomunicações, por exemplo, em países desenvolvidos, a disponibilidade de serviços
digitais já se encontra expressamente presentes, em especial, em seus grandes centros
urbanos [4]. Por outro lado, nos países em desenvolvimento, aproximadamente 48.8% da
população mundial não possui acesso regular à Internet, o que representa um total de
3.7 bilhões de pessoas [5], e este cenário de divisão digital se agrava ainda mais quando
analisado por níveis de renda, idade, sexo, e por tipo geográfico urbano e rural [6].

Em áreas economicamente atraentes, como grandes centros urbanos, a implantação
de infraestruturas de telecomunicações ocorre naturalmente, devido o alto grau de lucra-
tividade associada aos investimentos exigidos pelo aumento da demanda de tráfego de
dados [7]. No entanto, em áreas rurais e remotas, obter lucro é frequentemente bastante
desafiador, por conta de barreiras econômicas, geográficas e demográficas que limitam o
acesso a infraestrutura. De acordo com [8] questões como baixa densidade populacional,
por exemplo, traduzem-se em baixa expectativa de retorno financeiro para a operadora,
dado que os custos para provimento de cobertura podem aumentar exponencialmente
à medida que altos níveis de cobertura populacional são atingidos [9]. Assim, esse alto
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custo aliado com o baixo retorno financeiro para implantar e operar infraestruturas de
telecomunicações, tem tornado estes serviços seletivos e indisponíveis para grande parte
da população [10].

Apesar de haver políticas de incentivos fiscais e financeiros para a expansão de
redes de banda larga em áreas de baixa atratividade econômica, como por exemplo, a
criação de fundos públicos [10], o baixo grau de desenvolvimento humano e inclusão digital
geralmente observado nestas regiões, implicam na necessidade de implantação de serviços
e aplicações adaptadas às necessidades destas populações. Diferentemente do perfil de
tráfego de usuários de grandes centros urbanos, tais regiões demandam por cobertura de
atendimento e o mínimo de confiabilidade possível, além de aplicações de TIC estruturantes
ao desenvolvimento social e econômico.

Diante disso, um dos grandes desafios das operadoras é fornecer conectividade de
rede banda larga em áreas rurais e remota, de forma técnica, econômica e sustentável. Para
isso, é necessário investigar alternativas que auxiliem no planejamento adequado destas
redes, o que representa um esforço de pesquisa oportuno e importante. Neste contexto,
a análise de potenciais investimentos sob escala temporal é crucial para uma avaliação
completa da viabilidade financeira do projeto de implantação da rede, pois um fluxo
financeiro negativo, influenciado pela não ponderação de requisitos e aplicações específicas
para estas áreas, pode indicar ou acentuar a falta de interesse de exploração comercial
por parte das operadoras. Por outro lado, potenciais benefícios financeiros não devem
ser avaliados apenas sob a perspectiva da operadora de rede, mas também conforme a
perspectiva socioeconômica da população, em que a relação entre renda média per capita
e a receita média por usuário [do inglês, Average Revenue Per User (ARPU)] podem ser
utilizadas para avaliar projetos de implantação, de forma a potencialmente contribuir com
a redução parcial de desigualdades sociais e com o desenvolvimento humano nessas regiões.

Para tanto, o processo de universalização de acesso à banda larga, especialmente
em áreas rurais e remotas, enfrenta diversos desafios de ordem econômica, social e técnica,
o que tem dificultado o processo de expansão dos serviços de telecomunicações. No Brasil,
por exemplo, segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), em 2017, 46%
dos domicílios brasileiros ainda não possuíam nenhum tipo de conexão com a Internet,
sendo 41% nas áreas urbanas e 74% nas áreas rurais [11]. Embora tenha havido progresso
nos últimos anos, as redes de banda larga ainda precisam ser universalmente acessíveis,
principalmente em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos.

A partir do contexto apresentado, a seguir sintetizam-se alguns dos principais
desafios relacionados ao provimento de acesso de banda larga em regiões rurais e remotas.
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1.1 Problemáticas encontradas em Áreas Rurais e Remotas

1.1.1 Custos de Instalação e Operação

A baixa penetração de infraestruturas pública (como rodovias, energia elétrica,
posteamento), pode aumentar os custos relacionados às despesas de capital [do inglês,
Capital Expenditure (CAPEX)], dada a frequente necessidade de investimentos relacionados
à adaptação ou construção de infraestrutura civil adicional, necessária para a implan-
tação dos serviços de telecomunicações. Em relação às despesas operacionais [do inglês,
Operational Expenditure (OPEX)], ao se considerar as grandes distâncias entre grandes
centros urbanos e áreas rurais/remotas, ou ainda que parte destas áreas rurais são de
difícil acesso, o deslocamento de funcionários da operadora de banda larga, o transporte
de equipamentos sobressalentes ou a resolução de problemas de operação em campo, são
exemplos de componentes de custo que apresentam considerável diferença em relação à
implantação em centros urbanos.

Neste contexto, a República do Sri Lanka realizou em 2016 o lançamento do Rural
Infrastructure Development Programme (RIDP). O objetivo do programa é elevar o pa-
drão socioeconômico da área rural do país, através da melhoria ou expansão de rodovias,
desenvolvimento de projetos de abastecimento de água e saneamento básico, de forma a
contribuir com a redução dos desafios relacionados à implantação de serviços de telecomu-
nicações nestas áreas [6]. Já na República da Guiné as operadoras de telecomunicações
têm dificuldades de se instalar em áreas rurais e remotas, dada a pobre ou inexistente
infraestrutura de serviços públicos [12], o que torna a implantação de redes de telecomuni-
cação um processo não lucrativo, e portanto, não oportuno para a iniciativa privada. Por
fim, na China [13], o maior desafio para a implantação e desenvolvimento da banda larga
rural é o alto custo de construção e manutenção das redes de telecomunicações, e embora
existam fundos privados e governamentais destinados à implantação de tais redes, ainda
há carência de metodologias, frameworks e modelos de negócio sustentáveis.

1.1.2 Baixa Densidade Populacional e Pobreza

Grande parte das áreas rurais e remotas é marcada por baixos índices de densidade
populacional, e aliada a essa questão, está a frequente baixa renda per capita da população,
que em conjunto, atuam de modo a intensificar o desafio de provimento de conectividade
nestas regiões. No Brasil, por exemplo, a renda obtida nas áreas urbanas é cerca de duas
vezes maior que a renda obtida nas áreas rurais [14]. Uma baixa renda per capita sugere
baixo ARPU, resultando em reduzido potencial de receita bruta para a operadora, o que
torna bastante desafiador a distribuição do OPEX do sistema de comunicação móvel. Na
República do Congo, por exemplo, mais de 75% da população vive em áreas rurais e
isoladas/remotas e não tem acesso à aplicações e serviços de TIC. O principal motivo
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apresentado é o alto custo de aquisição de dispositivos que possuem recursos de acesso à
Internet [15].

No caso da América Latina e Caribe, a baixa renda média da população de alguns
países provoca uma considerável diferença no acesso aos serviços de telefonia móvel.
Sob a perspectiva do usuário, o custo total de propriedade [do inglês, Total Cost of
Ownership (TCO)] de serviços móveis é composto por despesas de capital, geralmente
associado à aquisição de dispositivos móveis e de despesas relacionadas à serviços de dados
e voz. A Figura 1 apresenta uma relação entre o TCO e a renda média destes países, de
modo a destacar o impacto financeiro do TCO sobre a renda média da população. De
acordo com o relatório Inclusão Digital na América Latina e Caribe (GSMA,2019) para
os 40% da população com baixo poder aquisitivo que vive em países como Guatemala,
Bolívia e Equador, os índices de TCO representam aproximadamente 15% da renda média
da população, enquanto que para os 20% da população mais rica atinge valores entre 1 e
4% da renda média [16].

Figura 1 – Comparação do TCO de serviços móveis em função da renda da população.

Fonte: Adaptado de [17].

A expansão de serviços de telecomunicações em áreas rurais e remotas sob uma
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perspectiva tradicional de implantação, pode representar um investimento de baixo retorno
financeiro, levando a um baixo ARPU e um longo Retorno sobre Investimento [do inglês,
Return on Investment (ROI)], aumentando assim, as barreiras para a implantação ou
expansão de serviços nestas regiões [18]. De acordo [19] estima-se que cerca de 4,5 bilhões
de pessoas que têm renda anual inferior a US$ 1.500 residem, principalmente, em áreas
rurais desfavorecidas economicamente. Assim, apesar da falta de interesse por parte das
operadoras e, embora a escala desse mercado possua baixa renda, as tendências de mercado
seguem para a implantação nessas áreas devido ao grande número de usuários.

1.1.3 Fornecimento de Energia Elétrica

Diversas localidades rurais possuem sistemas de transmissão e distribuição de
energia elétrica defasados, implicando em baixa qualidade de fornecimento e transmissão.
No caso das operadoras de banda larga, estas acabam tendo que direcionar parte dos
investimentos para a aquisição e implantação de sistemas de proteção, bancos de baterias e
geradores de energia elétrica. Tais investimentos podem representar um aumento expressivo
nas despesas de CAPEX do projeto de implantação. Há ainda questões relacionadas a
intempéries ambientais quaisquer, como tempestades ou questões climáticas adversas, que
combinados com questões de depredação e roubo de equipamentos em áreas remotas,
contribuem com o aumento destas despesas [20].

O uso de geradores de energia a diesel é outro fator que aumenta o OPEX em
sistemas de telecomunicações, uma vez que para a maioria dos países, a geração de energia
por meio de motores a diesel é mais onerosa do que a obtenção da mesma por meio da
matriz convencional de fornecimento de energia elétrica do país. Além de onerosa, a queima
de combustíveis fósseis está associada à emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE), que
contribui de forma significativa para o aumento da pegada de carbono do setor de TIC
[21].

1.1.4 Inclusão Digital

O processo de inclusão digital pode ser definido como um conjunto de processos
que levam ao desenvolvimento de atributos culturais relacionados ao uso de tecnologia.
Tais atributos não estão relacionados apenas com o acesso à Internet, mas também com o
acesso e navegação regular em conteúdos eletrônicos, consumo de serviços digitais, criação
de conteúdo online, ou ao uso de funcionalidades avançadas de dispositivos móveis [22].

Conforme dados de [23], quase 40% dos não usuários nos oito países da América
Latina afirmam que não usam serviços de Internet pois precisam de melhor conhecimento e
habilidade. Ainda conforme o mesmo levantamento, mais de sete em dez pessoas afirmam
que nunca utilizaram serviços bancários online, como transferências ou pagamentos ou
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nunca realizaram acesso a qualquer serviço governamental eletrônico. Países como República
do Nepal e República Centro-Africana elencam a alfabetização em TIC como um dos
principais desafios no processo de expansão de serviços de rede para comunidades rurais
e remotas [6]. No cenário brasileiro (maior país da América Latina), a partir de dados
do [24] e considerando os domicílios brasileiros em que não há utilização de Internet, os
motivos que mais se destacam são a falta de interesse em acessar a Internet (34,9%), o
preço elevado do serviço de acesso à Internet (28,7%) e nenhum morador saber usar a
Internet (22,0%). Tais dados são apresentados pela Figura 2, que ainda realiza comparação
entre domicílios rurais e urbanos.

Figura 2 – Motivos do não uso de Internet em domicílios brasileiros.

.
Fonte: Adaptado de [24].

A partir do exposto, percebe-se que baixos níveis de inclusão digital atuam como
inibidores no uso de serviços de telecomunicações. Tal carência de inclusão digital pode
gerar uma considerável demanda reprimida de usuários e tráfego de dados nestas regiões,
sendo causado por este fenômeno diferentes implicações sociais que impactam de forma
às populações envolvidas, bem como diversas implicações financeiras que influenciam
nas decisões de implantação e manutenção da rede por parte das operadoras. Este efeito
intensifica-se em função da baixa densidade populacional destas regiões, que tem efeito
crucial na baixa expectativa de receita financeira por serviços que exigem conectividade.
Desta forma, fica evidente a necessidade de desenvolvimento de estratégias que considerem
tais desafios, para um melhor processo de planejamento e implantação de novos serviços,
como por exemplo, melhoria do desenvolvimento de vilas turísticas [25], abastecimento
de produtos agrícolas [26], logística e prestação de serviços [27], inclusão financeira [28],
difusão e adoção de inovações digitais em microempresas rurais [29], entre outros.
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1.1.5 Problemas Relacionados à Geografia e Cobertura

Em [6], países como Costa Rica, Panamá, Sudão, Quênia, Congo, Afeganistão,
Venezuela e Brasil relacionam problemas de acesso geográfico como os principais desafios
relacionados ao provimento de serviços de banda larga em regiões rurais e remotas. Dentre
os fatores relacionados destacam-se questões como distância geográfica, condições de
terreno e relevo, áreas florestais e baixa qualidade da rede de transporte. No contexto
brasileiro, por exemplo, as comunidades localizadas em regiões remotas da Amazônia, por
exemplo, representam cenários desafiadores para o provimento de serviços básicos, como
fornecimento de energia elétrica, educação, saúde e telecomunicações, dada a dificuldade
de acesso à estas regiões.

No restante da América Latina e Caribe, por exemplo, os investimentos das
operadoras de telecomunicações em infraestrutura já contribuíram para o fornecimento de
cobertura de banda larga móvel à 90% da população [17]. Apesar da taxa de cobertura ser
significativa, a lacuna de cobertura equivale a uma população de 64 milhões de habitantes,
residindo principalmente em áreas remotas e com baixa densidade populacional, incluindo
regiões marcadas pela presença de cadeias de montanhas, florestas tropicais e ilhas. Estas
condições geográficas afetam principalmente a implantação de serviços de banda larga
baseados em infraestrutura cabeada, dada as condições heterogêneas de terreno para a
implantação, ou ainda a dispersão populacional em vastas áreas territoriais.

Desta forma, há a necessidade de uso de tecnologias que ofereçam capacidade de
atendimento e serviço compatível com as demandas de tráfego da região. Tecnologias
cabeadas ou sem fio podem ser utilizadas para transporte, porém a adoção de determinado
tipo de tecnologia acaba sendo influenciada diretamente por aspectos geográficos das
regiões de implantação. O uso de tecnologias sem fio para transporte ainda deve considerar
desafios relacionados ao provimento de infraestrutura adicional necessária, como o uso
de torres de transmissão, instalação de enlaces de rádio ou ainda a avaliação de uso de
espectros de frequência licenciados ou não-licenciados, para um correto dimensionamento
da rede.

1.1.6 Dificuldades Técnicas

Conforme discutido, a baixa densidade populacional juntamente com as baixas
condições sociais e econômicas existentes em áreas rurais e remotas, intensificam os
desafios relacionados ao provimento de conectividade em tais áreas. Neste contexto, outro
desafio a ser considerado é a escassez de pessoal técnico local, dada a dificuldade de
fixação de recursos humanos especializados nestas regiões. Entre os fatores associados
podemos relacionar a deficiência em condições básicas de infraestrutura e pela carência de
oferta de serviços básicos relacionados à educação, saúde e entretenimento. A reduzida
disponibilidade de cursos técnicos ou superiores pode acentuar ainda mais a reduzida
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disponibilidade de tais profissionais de TIC nestas regiões.

Entre os fatores associados à baixa presença de profissionais qualificados, podemos
relacionar a carência de oferta de serviços básicos relacionados à educação, saúde e
entretenimento. Além disso, a reduzida disponibilidade de cursos técnicos ou superiores
acentuam ainda mais a reduzida disponibilidade de tais profissionais de TIC nestas
regiões, por exemplo, na República do Haiti, os desafios relacionados à implantação ou
expansão de serviços de telecomunicações em áreas rurais e remotas também desencoraja
investimentos financeiros, porém essas dificuldades são agravadas pela falta de recursos
humanos especializados, como técnicos de manutenção locais que possam responder
rapidamente às solicitações de manutenção e reparo de equipamentos e aplicações (ITU-D
2015a). O deslocamento de técnicos especializados, a partir de outras localidades ou
grandes centros urbanos além de ampliar as despesas relacionadas à operação da rede,
está associado ao aumento do tempo de atendimento e resolução de eventuais problemas
na rede.

1.2 Motivação
Diante dos desafios apresentados, constata-se que esses são determinantes para

o baixo grau de penetração de serviços de banda larga em regiões rurais e remotas.
Para operadoras de banda larga, esses desafios traduzem-se em investimentos financeiros
elevados, dado que dificuldades relacionadas à localização geográfica, falta de infraestrutura,
baixa densidade populacional (entre outras), potencializam ainda mais a necessidade de
investimentos financeiros para a implantação de conectividade em regiões com perfis rurais
e remotos. Desta forma, torna-se evidente a necessidade de desenvolvimento de uma solução
que considere esses desafios, de forma a atenuá-los ou utilizá-los como delineador direto,
no processo de planejamento de redes adaptada às características destas regiões.

De modo complementar, o baixo grau de desenvolvimento humano e inclusão digital
associados à estas regiões indicam a necessidade de implantação de serviços e aplicações
de TIC adaptadas às necessidades dos usuários. Diferentemente dos usuários de grandes
centros urbanos, que concentram grande parte dos serviços avançados de Internet, tais
regiões demandam por serviços de banda larga e aplicações de TIC estruturantes ao
desenvolvimento social e econômico, como por exemplo, aplicações voltadas à educação e
saúde.

Na literatura há diversos esforços de pesquisas voltados ao desenvolvimento de
abordagens de planejamento de redes de telecomunicações de baixo custo para áreas
rurais [30, 31, 32, 33, 34, 35], assim como, trabalhos relacionados ao desenvolvimento ou
adaptação de tecnologias voltadas as características rurais [36, 37]. Há ainda trabalhos que
propõem o uso de frameworks associados ao planejamento de redes de telecomunicações de
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próxima geração (5G), porém, para cenários com características urbanas [38, 39, 40, 41].
Neste contexto, torna-se evidente a carência de iniciativas que considerem no planejamento
de redes todos os desafios de forma integrada, pois, para as operadoras fornecer conectivi-
dade compatível com as necessidades de tais regiões, de forma economicamente viável e
sustentável é desafiador.

Portanto, investigar e propor uma solução para auxiliar no planejamento adequado
destas redes de banda larga representa um esforço de pesquisa importante. Por essa
razão, o desenvolvimento de um framework para o planejamento de redes banda larga e
dimensionamento do TCO é necessário para avaliar diferentes opções de tecnologias de
rádio e transporte em cenários rurais e remotos, a fim de delinear de forma sustentável
o impacto financeiro das abordagens envolvidas em função da previsão de crescimento
de tráfego. Além disso, é crucial a análise desses investimentos sob escala temporal, de
forma a avaliar a viabilidade econômica de implantação, onde um fluxo financeiro negativo,
influenciado pela não ponderação de requisitos e aplicações específicas para estas áreas,
pode indicar ou acentuar a falta de interesse de exploração comercial por parte das
operadoras de banda larga.

Finalmente, também há a necessidade de expandir e aperfeiçoar a discussão a
respeito do planejamento de implantação, e assim, prover novas alternativas a partir do
desenvolvimento de uma solução capaz de realizar uma análise de viabilidade econômica
financeira na implantação de redes de banda larga em áreas rurais e remotas. Enquanto
os benefícios de um planejamento adequado de redes são importantes e desafiadores, as
dificuldades encontradas ao propor uma metodologia detalhada e abrangente são ainda
maiores, tornando este um problema bastante desafiador.

1.3 Justificativa
A partir da problemática apresentada, torna-se relevante a necessidade de elaboração

de um framework técnico-econômico capaz de delinear o processo de planejamento de oferta
de serviços de banda larga em áreas rurais e remotas. Com a utilização deste framework, é
possível o dimensionamento de redes com reduzidos patamares de investimentos financeiros,
ao considerar-se características e serviços adaptados às necessidades de regiões rurais e
remotas. A adoção de serviços e aplicações de TIC, além de representar um importante
fator de desenvolvimento social, é utilizada para parametrizar as projeções de demanda de
tráfego, e assim promover um dimensionamento técnico-econômico que busca equilibrar as
necessidades de tráfego destas aplicações e regiões, com a lucratividade financeira esperada
por operadoras. Além disso, este framework deve ser adaptável e flexível, a fim de servir
como tomada de decisão para diversos tipos de zonas rurais e remotas, em observância à
heterogeneidade regional.
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Assim, espera-se minimizar a quantidade de recursos financeiros aplicados na
implantação de redes banda larga em áreas rurais e remotas, dado que a proposta envolve
a estimativa do TCO, que auxilia na identificação dos principais fatores de custo, além de
uma análise de viabilidade técnico-econômica, que busca analisar em escala temporal o
impacto dos investimentos realizados a médio e longo prazo. Com isso, espera-se que as
operadoras de banda larga obtenham auxílio técnico e econômico para o planejamento de
implantação de redes de telecomunicações em áreas rurais e remotas, observando melhor a
utilização de recursos financeiros, porém de forma a atender os requisitos de tráfego típico
dessas regiões.

Se tratando de áreas de rurais e remotas, potenciais benefícios financeiros não
devem ser avaliados somente sob a perspectiva da operadora de banda larga. Deve-se
também, buscar compreender, identificar, quantificar e comparar diferentes projetos de
implantação de banda larga com base em parâmetros sólidos, como técnicos, geográficos e
socioeconômicos, pois ao se propor um projetos de banda larga com reduzidos investimentos
financeiros de implantação, seria possível reduzir os preços de assinaturas de serviços
repassados aos usuários finais. Sob a perspectiva socioeconômica, a relação entre renda
média per capta e o TCO de serviços de dados podem ser utilizados para avaliar a
proposta de framework apresentada, de forma a potencialmente contribuir com a redução
de desigualdades sociais e com o desenvolvimento humano em tais regiões.

1.4 Objetivos
Esta tese apresenta uma análise dos principais desafios relacionados ao provisiona-

mento de serviços de telecomunicações em áreas rurais e remotas, e propõe um framework
que objetiva avaliar, de forma técnica e econômica, o processo de planejamento de serviços
de telecomunicações nestas áreas, considerando cenários realísticos da Amazônia Brasileira.

De maneira específica, têm-se os seguintes objetivos:

• Técnicas de modelagem clássicas, como Teoria de Grafos, para definir cenários de
conexão; Ferramentas de decisão baseadas em paradigmas de Inteligência Compu-
tacional e base de dados alimentadas por dados sócio econômicos para subsidiar a
demanda de tráfego de dados.

• Questões relacionadas ao desenvolvimento de um sistema realístico para modelagem
de cidades, considerando dados georeferenciados/mapa da cidade para a obtenção
da melhor estrutura de implantação.

• Utilização de Sistema Fotovoltaico para fornecimento de energia limpa e sustentável,
analisando os aspectos técnicos e econômicos do uso da tecnologia.
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• Algoritmos e modelos analíticos voltados para a predição de tráfego considerando a
implantação Greenfield de infraestrutura e a expansão Brownfield da rede de acesso e
transporte, assim como, a avaliação do custo total de propriedade das infraestruturas
instaladas;

• Uso de infraestrutura virtualizada como alternativa a redução de custos associados à
implantação e operação de rede.

• Agregação de base de dados reais que contemplam informações demográficas, geo-
gráficas, solarimétricas ou ainda informações sobre a infraestrutura de energia e rede
existente.

• Modelos adaptados de Payback e Valor Presente Líquido (VPL) visando avaliar sob
a perspectiva financeira da operadora diferentes cenários

• Modelo matemáticos com base em indicadores socioeconômicos visando avaliar custos
de implantação de rede sob a perspectiva dos usuários finais

• Validação da proposta apresentada considerando como estudo de caso municípios
localizados na região amazônica brasileira.

1.5 Principais Contribuições
A partir dos objetivos esperados desta tese, as principais contribuições são:

• Concepção de um framework técnico-econômico para o planejamento de redes em
regiões rurais e remotas, que pode auxiliar o processo de planejamento e tomada de
decisão por parte de operadoras de banda larga;

• Desenvolvimento de uma metodologia para utilização de dados georreferenciados
e consequente entendimento de questões relativas à dinâmica territorial de regiões
rurais e remotas;

• Levantamento e uso de bases de dados para entendimento complementar de condições
sociais, econômicas, solarimétricas e de infraestrutura existente de rede e energia
elétrica;

• Estudo aprofundado de serviços e aplicações de TIC que podem ser adaptados às
necessidades dos usuários destas regiões, e incorporação de tais características aos
modelos idealizados;

• Desenvolvimento de modelos analíticos voltados para o dimensionamento das abor-
dagens tecnológicas da rede de acesso e transporte de banda larga, além de propostas
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para o tratamento de problemas de conectividade existentes em áreas rurais e
remotas;

• Adaptação de modelos analíticos para o dimensionamento do TCO e para a análise
de viabilidade técnico-econômica de redes banda larga;

• Proposição de modelos analíticos que podem ser utilizados para medir a projeção de
aspectos socioeconômicos da população de comunidade rurais e remotas associados
a rede banda larga;

• Estudo aprofundado de tecnologias de acesso e transporte que podem ser utilizadas
para o provimento de conectividade em regiões rurais e remotas;

• Desenvolvimento de uma plataforma de software como ferramenta de apoio e validação
dos modelos propostos, de carácter reutilizável e extensível.

1.6 Organização do Trabalho
Estruturalmente, o restante deste trabalho é constituído por:

• O Capítulo 3 apresenta trabalhos correlatos relacionados à abordagens técnico-
econômicas, assim como, planejamento de redes para áreas rurais e remotas, que
buscam apresentar o estado da arte neste campo de pesquisa;

• O Capítulo 2 introduz os principais conceitos relacionados as tecnologias e Teoria
de Grafos abordadas neste trabalho, de modo a realizar apresentação do referencial
teórico necessário para a compreensão desta tese;

• O Capítulo 4 sistematiza algumas das principais oportunidades que podem ser
consideradas no processo de planejamento de redes em áreas rurais e remotas;

• O Capítulo 5 apresenta de forma detalhada o framework objeto desta tese, de forma
que todos os seus módulos e mecanismos internos de funcionamento são descritos;

• O Capítulo 6 apresenta detalhadamente um estudo de caso com cenário de implan-
tação distintos, de tal forma a evidenciar o funcionamento do framework proposto
nesta tese.

• Finalmente, o Capítulo 7 apresenta as conclusões deste trabalho e os tópicos de
pesquisa futura resultantes desta tese.
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2 Referencial Teórico

2.1 Considerações Iniciais
Este capítulo apresenta alguns dos principais conceitos relacionados ao desenvolvi-

mento da proposta de framework, objeto desta tese. Para tal, a seção 2.2 apresenta uma
breve discussão sobre o uso de tecnologias de acesso e transporte em áreas rurais e remotas,
enquanto que a seção 2.3 apresenta conceitos básicos relacionados à Teoria de Grafos, e a
seção 2.4 sintetiza as informações apresentadas neste capítulo.

2.2 Tecnologias para Conectividade de Áreas Rurais e Remotas
Tecnologias cabeadas ou sem fio podem ser utilizadas para os segmento de acesso

e transporte da rede. Para o caso de áreas rurais e remotas, o uso de uma combinação
destas tecnologias pode ser o mais indicado, em função de características diversas destas
regiões, de modo a ponderar custos de implantação e operação com o atendimento dos
requisitos de tráfego de tais localidades. Tecnologias cabeadas, como fibra ótica, em geral
apresentam melhor capacidade de atendimento e serviço, sendo frequentemente utilizadas
para transporte, apesar do alto custo financeiro associado. Além disso, o processo de
implantação de estrutura cabeada pode ser considerado desafiador, especialmente em
cenários geográficos adversos, como regiões fluviais, marítimas ou montanhosas. Por outro
lado, tecnologias sem fio são apropriadas para uso em áreas rurais em função da baixa
densidade de usuários e alta dispersão populacional destas localidades.

A Tabela 1 relaciona um conjunto de tecnologias para acesso e transporte de rede.
A classificação e a descrição técnica correspondente são para métodos de transmissão
adequados para conexão de banda larga nestas regiões, conforme [6]. Assim, sugere-
se relacionar e considerar as características de cada tipo de tecnologia no processo de
planejamento e implantação de serviços de banda nestas regiões. Na China, por exemplo,
sugere-se a ideia de adoção de uma estrutura hierárquica para escolha de tecnologias
de acesso e transporte, como forma de estimular o desenvolvimento de TICs em tais
regiões [42]. Nas subseções posteriores são relacionadas tecnologias para provimento de
conectividade de acesso e transporte em redes de banda larga, de forma a destacar questões
diversas associadas ao uso das mesmas.



Capítulo 2. Referencial Teórico 34

Tabela 1 – Tecnologias utilizadas para conexão de áreas rurais

Tecnologia Tipo de Mobilidade Acesso Transporte

Cabeado Fibra Ótica - FTTx PON, Metro ethernet
Cobre - xDSL -

Sem Fio
Terrestre Móvel Redes móveis

(2G, 3G, WiMax, LTE, etc.) -

Fixo Acesso sem Fio Fixo
(Mi-Fi, CPE, etc.) Micro-ondas

Via Satélite Móvel Rede de Satélite -
Fixo Satélite/V-AT Satélite/V-SAT

Fonte: Adaptado de [6].

2.2.1 Tecnologias de Transporte

O segmento de transporte da rede geralmente requer altas taxas de transferência de
dados, baixa latência e confiabilidade de serviço. Por este motivo, implantações baseadas
em fibra ótica para transporte são consideradas como ideais para conexão dos diversos
segmentos de uma rede, em especial pelas tendências, cada vez maiores de consumo de
dados na sociedade em geral. Podem ser utilizados para o provimento de conectividade
em regiões como ilhas e arquipélagos, por meio de cabos submarinos, apesar deste tipo
de uso ser mais frequente para a conexão entre continentes. Em contrapartida, para o
caso de regiões rurais e remotas, o uso de fibra ótica pode ser inviável, principalmente por
questões técnico-econômicas. A falta de infraestrutura pública, como rodovias, estruturas
de posteamento ou mesmos os custos inerentes ao manuseio deste tipo de tecnologia (como
por exemplo, lançamento, fusão, mão-de-obra especializada) são alguns dos principais
desafios relacionados ao processo de uso deste tipo de tecnologia nessas áreas.

A partir da eventual inviabilidade técnica ou financeira da utilização de fibra, o uso
de enlaces de microondas pode ser considerado para provimento de transporte de rede. Ao
utilizar um meio de transmissão de dados não guiado, combinado com diversas opções de
frequência, largura de banda e topologia, possibilita-se o transporte por grandes distâncias
geográficas, sob um custo reduzido se comparado à abordagem por meio de fibra ótica.
Ainda assim, apesar do custo e de facilidades relacionadas ao processo de implantação,
o uso de enlaces de microondas é suscetível a fenômenos eletromagnéticos, atmosférico,
entre outros, o que implica em questões como redução de disponibilidade e capacidade de
serviço. Além disso, questões relacionadas ao uso de frequência licenciada ou não-licenciada
também devem ser consideradas, dado o alto custo associado ao processo de obtenção ou
renovação destas licenças.

No caso de inviabilidade de implantação de estruturas terrestres, como para o
caso de acesso em regiões remotas, o uso de enlaces de satélite pode ser considerado a
única alternativa viável sob a perspectiva técnico-econômica. De fato, tal conjunto de
estruturas terrestres está majoritariamente concentrado em grandes centros urbanos, o
que limita o acesso por parte da população destas regiões à serviços e aplicações de TIC,
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além de evidenciar a necessidade de uso de tecnologias que possam ampliar a oferta destes
serviços digitais. Neste contexto, o transporte Global System for Mobile (GSM)/3G com
base em satélite tem desempenhado um papel importante na ampliação do alcance e
cobertura das redes de telefonia móvel e de banda larga móvel, principalmente nos países
em desenvolvimento [6]. Neste países, dada a busca por cada vez mais conectar a população,
o uso de enlaces de satélite é uma opção a ser considerada, especialmente em regiões onde
as tecnologias terrestres por si só não são uma solução economicamente viável.

2.2.2 Tecnologias de Acesso

Questões como geografia, acessibilidade, baixo poder aquisitivo e inclusão digital
devem ser levadas em consideração para o planejamento da rede de acesso. Para cobertura de
atendimento em vastas áreas geográficas, tecnologias de acesso sem fio devem ser priorizadas
por, em geral, apresentarem custos inferiores de aquisição, quando comparadas às cabeadas.
Neste contexto, o uso de redes móveis heterogêneas - Heterogeneous Networks (HetNets)
deve ser considerado. Como não há necessidade de instalação de equipamentos adicionais
junto ao usuário (como modems, roteadores, pontos de acesso Wi-Fi, etc.), este tipo de
tecnologia de acesso pode facilitar o acesso à internet por usuários ainda com baixo nível de
inclusão digital. Além disso, a possibilidade de implantação de estações base com diferentes
configurações de potência de transmissão, cobertura e capacidade de atendimento pode
representar um promissor elemento de redução de custos de implantação (instalação,
aquisição, custeio de energia elétrica, entre outros).

Ao se considerar o frequente baixo nível de infraestrutura de comunicações associado
à algumas destas áreas rurais, tecnologias de acesso fixa baseadas em cobre, podem ser
reaproveitadas a partir de infraestrutura existente ou até mesmo serem implantadas, para
o provimento de conectividade em centros comunitários e telecentros como forma de
contrapartida social, e que eventualmente podem ser custeados com recursos públicos de
governos locais. Na República do Burúndi, por exemplo, foi implementada uma política
de conectividade sem fio de banda larga e aplicativos de TIC para fornecer acesso digital
gratuito ou de baixo custo para escolas, hospitais e centros comunitários, para melhorar o
grau de acesso de populações em áreas rurais e remotas [43]. Tal medida pode se vista ainda
como forma de investimento por parte das operadoras de banda larga. Ao possibilitar o
acesso de serviços de Internet em centros comunitários e telecentros, é esperado o aumento
de conteúdos digitais locais, que pode ajudar no aumento do interesse em uso de serviços
e aplicações digitais.

Questões relacionadas à geografia e infraestrutura destas áreas devem ser levadas
em consideração, uma vez que podem delinear a obrigatoriedade de uso de tecnologias de
acesso sem fio, como em cenários de vilas rurais e remotas que se localizam em regiões
fluviais ou marítimas. Nestes cenários, a adoção de tecnologias baseada em satélites podem
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ser consideradas para o provimento de serviços de banda larga em terminais fixos e móveis
[36, 37], apesar de haver a necessidade de instalação de antenas, cujo tamanho do disco pode
variar de acordo com as características de frequência e capacidade a serem utilizadas. A
Tabela 2 relaciona algumas tecnologias de satélite que podem ser utilizadas para provimento
de conectividade de banda larga. Ainda assim, em função de suas características globais
de cobertura, satélites podem prover conectividade às mais remotas áreas, desde que
haja infraestrutura local para isso, porém os custos de serviços podem ser extremamente
elevados, tornando inviável sua utilização [44].

Tabela 2 – Tecnologias de banda larga baseadas em satélite

Banda Frequência Tamanho do Disco Características Capacidade de
Serviço

L-band 1,5/1,6 GHz 10 - 20m Maior resistência à
problemas de propagação

Conectividade básica
(500 kbps)

C-band 4/6 GHz
1,2 - 13m

Menos afetado por chuva
e outra questões ambientais Conectividade básica

Ku-band 11-12/14 GHz Mais suscetível à condições
atmosféricas

Telefone rural, banda larga,
enlace de transporte, videoconferência

Ka-band 20/30 GHz Ainda mais suscetível à condições
atmosféricas limitantes

Aplicações multimídia, Internet de
alta velocidade, enlace de transporte

Para acesso baseado em fibra, o conceito de Fiber-to-the-x (FTTx) pode ser aplicado,
de modo a considerá-lo no contexto de redes óticas passivas, devido à sua simplicidade,
baixo custo e escalabilidade. A natureza passiva de seus componentes permite oferecer
menor custo por unidade de banda e reduzir despesas de CAPEX e OPEX das operadoras
de banda larga [45]. Porém, apesar de tais benefícios, as redes ótica passivas [do inglês,
Passive Optical Networks (PONs)] tradicionais possuem alcance reduzido, sendo limitadas
a uma distância aproximada de 10 a 20 km, o que restringe sua abrangência e aplicabilidade
em muitos cenários [46]. Para superar essa limitação de alcance das PONs tradicionais,
considera-se a PON de longo alcance - Long Reach Passive Optical Network (LR-PON), cujo
alcance pode chegar a 100 km [47]. Esse aumento da distância máxima de operação pode
ampliar a quantidade de usuários atendidos na rede de acesso, especialmente considerando
as características de zonas longínquas.

2.3 Teoria dos Grafos
Em determinadas situações em que se deseja resolver um problema, faz-se necessário

o uso de um modelo que auxilie na organização das ideias. A partir da concepção desse
modelo, é possível idealizar a solução para um problema ou definir um método para
resolvê-lo da melhor forma possível [48]. Em algumas destas situações, grafos são os tipos
de modelos que representam objetos combinatórios, de forma simplista.

Em grafos, utilizam-se pontos para representar os objetos e linhas para representar
a relação entre estes objetos, levando em consideração o problema que deve ser resolvido.
Os grafos, assim como regras lógicas e árvores de decisão, são as três principais formas
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de representação do conhecimento, sendo frequentemente usados para modelar muitos
problemas associados a vários ramos da matemática, informática, engenharia e da indústria.
Nas próximas seções são apresentados os conceitos básicos de teoria dos grafos utilizados
nesta proposta de tese, baseando-se nas referências [49, 50].

2.3.1 Conceitos Básicos

Um grafo G(V,A) compreende um conjunto de objetos V = {v1, v2, ..., vn} denomi-
nados vértices, e outro conjunto A = {a1, a2, ..., am}, no qual os elementos são chamados
de arestas, tal que cada aresta am é definida como um par não ordenado {vi, vj} de vértices.
A cardinalidade do conjunto de vértices que este possui |V |, é definido como a ordem do
grafo, e o número de arestas |A|, como a dimensão do grafo.

Os vértices simbolizam objetos, ao mesmo tempo que as arestas simbolizam as
relações entre estes objetos. A representação mais usual de grafos para representar essa
espécie de ligação entre os objetos é em forma de diagrama, em que os vértices são
representados por nós, ao passo que cada aresta é retratado por uma linha unindo os
vértices que a compõem. A Figura 3 apresenta o grafo G(V,A), onde V = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
e A = {{1, 2}, {1, 3}, {2, 4}, {3, 5}, {4, 5}, {5, 6}}.

Figura 3 – Representação gráfica de um grafo não-orientado

Fonte: Autoria própria.

Ao assumir-se que um grafo pode ter duas arestas distintas compostas pelos mesmos
vértices, ak = {vi, vj} e am = {vi, vj} designa-se ak e am por arestas paralelas. Quando
há a possibilidade de que uma aresta conecte um vértice a ela mesma ak = {vi, vi},
tem-se o chamado loop. Na literatura, alguns autores adotam o termo grafo geral para
denotar os grafos compostos por loop e arestas paralelas, à medida que os grafos sem essas
peculiaridades são chamado grafos simples. Nesta tese são utilizados apenas grafos simples,
e por questões de conveniência, adota-se apenas o termo grafo.

Além disso, quando há um peso associado a cada aresta, isto é, um valor real associ-
ado à aresta, o grafo é denominado grafo valorado. O peso estar associado com uma determi-
nada característica do problema analisado, por exemplo, podem representar estradas, distân-
cias, custos, entre outras possibilidades. Analiticamente, um grafo valorado G(V,A) compre-
ende um conjunto V de vértices e um conjunto A de arestas, tal que ak = {vi, vj, wk}, ∀ak ∈



Capítulo 2. Referencial Teórico 38

A, onde vi, vj ∈ V e wk ∈ <. A Figura 4 apresenta o grafo não-orientado e valorado G(V,A),
onde V = {1, 2, 3, 4, 5, 6} e A = {{1, 2, a}, {1, 3, b}, {2, 4, c}, {3, 5, d}, {4, 5, e}, {5, 6, f}}.

Figura 4 – Representação gráfica de um grafo não-orientado e valorado

Fonte: Autoria própria.

2.3.2 Subgrafos

Um grafo G′ é subgrafo de um grafo G se todo vértice de G′ é vértice de G, e todo
arco/aresta de G′ é arco de G. A Figura 5 representa essa relação, o grafo na Figura 5b é
um subgrafo do grafo na Figura 5a. A partir da definição apresentada, um subgrafo de um
grafo é uma parte do grafo, e embora esse conceito seja intuitivo, sua formulação rigorosa
exige cuidado. Neste contexto, alguns tipos de subgrafos merecem destaque:

• Um subgrafo de um grafo G é gerador (spanning) se contém todos os vértices de G.

• Um subgrafo G′ de um grafo G é induzido se todo arco de G que tem ambas as
pontas em G′ também é arco de G′.

• Um subgrafo de um grafo G é próprio se for diferente de G.

Figura 5 – Representação do conceito de Grafo e Subgrafo.

(a) Grafo G. (b) Subgrafo G′ de G.

Fonte: Autoria própria.

2.3.3 Caminho e Grafo de Custo Mínimo

Em Teoria dos Grafos, define-se como caminho zmn a partir do vértice vm para o
vértice vn, a sequência de vértices conectados por um conjunto A′ de arestas, de tal forma
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que vc represente de modo ordinário um elemento qualquer de V ′, para V ′ ⊂ V . Assim,
um vértice vm é dito ser alcançado por vn se existe, pelo menos, um caminho zmn de vm
para vn. Em adição, associa-se uma função de custo ao caminho zmn, denotado por c(zmn),
como a soma dos pesos das arestas (vc → wmn) que compõem zmn, conforme:

c(zmn) =
∑

wmn,∀vc ∈ zmn, vc → wmn. (2.1)

Dada a existência de n caminhos entre vm e vn, defini-se como caminho mínimo, o
menor custo c(zmn) obtido entre todos os n caminhos disponíveis entre vm e vn, conforme:

c(zMin
mn ) = argmin(c(zimn)),∀i ∈ n. (2.2)

De forma análoga, seja G um grafo não-dirigido, conexo1 e com custos nas arestas.
Associa-se ao Grafo G uma função de custo, definida como a soma dos pesos das arestas que
compõem G. Desta forma, podemos definir o custo de um subgrafo conexo e não-dirigido
G′ de G, como a soma dos custos das arestas de G′, e assim, utilizar a definição de árvore
geradora mínima de G como qualquer grafo de G′ que tenha custo mínimo, a partir de G.

2.3.4 Árvore Geradora Mínima

Seja G um grafo não-dirigido com custos nas arestas, onde o custo de cada aresta
pode ser positivo ou negativo. O custo de um subgrafo não-dirigido G′ de G é a soma
dos custos das arestas de G′. Neste contexto, uma árvore geradora mínima [do inglês,
Minimum Spanning Tree (MST)] de G é qualquer árvore de G que tenha custo mínimo.
Em outras palavras, uma árvore geradora G′ de G é mínima se nenhuma outra árvore
geradora tem custo menor que a de G′.

Assim, formula-se a problemática de como encontrar uma árvore geradora mínima
do grafo, dado um grafo não-dirigido, conexo e com custos nas arestas. Por outro lado,
se todas as arestas tiverem o mesmo custo então toda árvore geradora é uma MST. Na
literatura, há algoritmos eficientes para o cômputo da MST. A maioria destes algoritmos
consome não mais que E log V unidades de tempo para processar um grafo não-dirigido
com V vértices e E arestas. Em particular, consideramos neste capítulo estes algoritmos:

• Algoritmo de Prim: Faz crescer uma árvore até que ela se torne geradora.

• Algoritmo de Kruskal: Faz crescer uma floresta geradora até que ela se torne uma
árvore.

1 Um grafo G é conexo se existir um caminho entre qualquer par de vértices. Caso Contrário é desconexo.
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Esses algoritmos têm caráter guloso, isto é, em cada iteração, abocanham a aresta
que parece mais promissora naquele momento sem se preocupar com o efeito global dessa
escolha. Esses algoritmos são protótipos da estratégia gulosa que resolve vários outros
problemas computacionais. A seguir, apresentam-se mais detalhes de funcionamento de
ambos os algoritmos.

2.3.4.1 Algoritmo de Prim

Esse algoritmo foi descoberto originalmente pelo matemático tcheco Vojtěch Jarník
em 1930. No entanto, esse algoritmo é conhecido principalmente como algoritmo de Prim
depois que o matemático americano Robert C. Prim o redescobriu e republicou em 1957
[51]. Além disso, Edsger Dijkstra publicou esse algoritmo em 1959 [52].

No algoritmo de Prim, a árvore geradora mínima é construída gradualmente
adicionando arestas uma de cada vez. No início, a árvore geradora consiste apenas em
um único vértice (escolhido arbitrariamente). Em seguida, a aresta de peso mínimo que
sai desse vértice é selecionada e adicionada à árvore geradora. Depois disso, a árvore
geradora já consiste de dois vértices. Em seguida, o algoritmo seleciona e adiciona a aresta
com o peso mínimo que tem uma extremidade em um vértice já selecionado (ou seja,
um vértice que já faz parte da árvore geradora), e a outra extremidade em um vértice
não selecionado. E assim por diante, ou seja, toda vez o algoritmo estará selecionando e
adicionando a aresta com peso mínimo que conecta um vértice selecionado a um vértice não
selecionado. O processo é repetido até que a árvore geradora contenha todos os vértices (ou
equivalentemente até que tenhamos n− 1 arestas). No final, a árvore geradora construída
será mínima. Se o grafo não era originalmente conexo, então não existe uma árvore de
abrangência; portanto, o número de arestas selecionadas será menor que n− 1.

A complexidade do algoritmo depende de como se procura a próxima aresta
mínima entre as arestas apropriadas. Existem várias abordagens que levam a diferentes
complexidades e diferentes implementações. Se a procura da aresta for realizada iterando
sobre todas as arestas possíveis, então irá levar O(m) para encontrar a aresta com o peso
mínimo, onde m denota o número de arestas do grafos. Neste caso, a complexidade total
será O(nm), e no pior caso O(n3), onde n representa o número de vértices [53].

Este algoritmo pode ser aprimorado ao observar-se apenas uma aresta de cada
vértice já selecionado. Por exemplo, é possível ordenar as arestas de cada vértice em ordem
crescente de seus pesos e armazenar um ponteiro para a primeira aresta válida (ou seja,
uma aresta que vá para um vértice não selecionado). Depois de encontrar e selecionar a
aresta mínima, atualizam-se os ponteiros [54]. Isso fornece uma complexidade O(n2 +m),
e para ordenar as arestas, um adicional de O(m log n), o que fornece a complexidade
O(n2 log n) no pior dos casos.
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2.3.4.2 Algoritmo de Kruskal

Este algoritmo foi desenvolvido pelo matemático Joseph Kruskal [55]. O algoritmo
faz crescer uma floresta geradora até que ela se torne conexa. A floresta (um conjunto
de árvores) cresce de modo a satisfazer o critério de minimalidade de MSTs baseado
em circuitos2. Neste contexto, por definição da literatura, uma subfloresta de um grafo
não-dirigido G é qualquer floresta que seja subgrafo não-dirigido de G. Uma floresta
geradora de G é qualquer subfloresta que tenha o mesmo conjunto de vértices que G. Em
adição, uma aresta a qualquer de G é externa a uma floresta geradora F , se a não pertence
a F e o grafo F + a é uma floresta, ou seja, um grafo sem circuitos. Portanto, uma aresta é
externa a F se tem uma ponta em uma componente conexa de F e outra ponta em outra
componente. O funcionamento do algoritmo de Kruskal é demonstrado a seguir:

• Criar uma floresta F , onde cada vértice no grafo é uma árvore separada;

• Criar um conjunto S contendo todas as arestas do grafo;

• Enquanto S for não-vazio, faça:

1. Remova uma aresta com peso mínimo de S;

2. Se essa aresta conecta duas árvores diferentes, adicione-a à floresta, combinando
duas árvores numa única árvore parcial;

3. Do contrário, descartar a aresta;

Ao final da execução do algoritmo, a floresta tem apenas um componente e forma
uma árvore geradora mínima do grafo. Adicionalmente, com o uso de uma estrutura de
dados eficiente, o algoritmo de Kruskal possui complexidade de tempo igual a O(m log n),
onde m representa o número de arestas e n o número de vértices.

2.3.5 Caminhos de Custo Mínimo

Num grafo com custos nos arcos, o custo de um caminho é a soma dos custos dos
arcos do caminho. Convém lembrar que, por definição, caminhos não têm arcos repetidos,
e portanto cada arco do caminho contribui uma só vez para o custo. Se todos os arcos têm
custo 1, por exemplo, o custo do caminho é igual ao seu comprimento. Neste contexto, um
caminho B é mais barato que um caminho C, se tiver custo menor que o de C. Assim,
pode-se afirmar que um caminho C tem custo mínimo se nenhum caminho com a mesma
origem e o mesmo término de C é mais barato que C.
2 Critério de minimalidade baseado em circuitos: Uma árvore geradora T de um grafo não-dirigido com

custos nas arestas é uma MST se e somente se toda aresta a fora de T tem custo máximo no circuito
fundamental de a relativo a T .
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Assim, dados os vértices s e t de um grafo com custos nos arcos, como encontrar
um caminho de custo mínimo com origem s e término t representa um problema a ser
endereçado neste contexto. Se não houver caminho algum de s a t, o problema não tem
solução. Por outro lado, caso contrário, o problema certamente tem solução, pois o conjunto
de diferentes caminhos com origem s e término t é finito, uma vez que caminhos não têm
arcos repetidos. Caso todos os custos sejam positivos, a relação entre o comprimento e o
custo de um caminho é intuitiva: qualquer pedaço do caminho é mais barato que o caminho
todo. Por outro lado, se há arcos de custo negativo, a relação entre o comprimento e o
custo é incerta, pois um pedaço do caminho pode ser mais caro que o caminho todo.

Na literatura relacionada, não se conhece um algoritmo ótimo em tempo polinomial
para o problema do caminho de custo mínimo. Entretanto, existem algoritmos razoavel-
mente rápidos para a restrição do problema em grafos que não têm ciclo negativo. Em
particular, existem algoritmos razoavelmente rápidos para o problema do caminho de custo
mínimo. Entre estes algoritmos, destaca-se o algoritmo de Dikjstra, cujo funcionamento
geral é apresentado a seguir.

2.3.5.1 Algoritmo de Dikjstra

Este algoritmo foi concebido por Edsger Dijkstra [56] e calcula o caminho de custo
mínimo entre vértices de um grafo. Escolhido um vértice como raiz da busca, este algoritmo
calcula o custo mínimo deste vértice para todos os demais vértices do grafo. Ele não garante,
contudo, a exatidão da solução caso haja a presença de arcos com valores negativos.

Este algoritmo parte de uma estimativa inicial para o custo mínimo e vai sucessi-
vamente ajustando esta estimativa. Ele considera que um vértice estará fechado quando
já tiver sido obtido um caminho de custo mínimo do vértice tomado como raiz da busca
até ele. Caso contrário ele é dito estar aberto. Em relação ao funcionamento do algoritmo,
seja G(V,A) um grafo orientado e s um vértice de G:

1. Atribuir valor zero à estimativa do custo mínimo do vértice s (a raiz da busca) e
infinito às demais estimativas;

2. Atribua um valor qualquer aos precedentes (o precedente de um vértice t é o vértice
que precede t no caminho de custo mínimo de s para t);

3. Enquanto houverem vértices abertos:

• Seja k um vértice ainda aberto cuja estimativa seja a menor dentre todos os
vértices abertos;

• Feche o vértice k;

• Para todo vértice j ainda aberto que seja sucessor de k faça:
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– Somar a estimativa do vértice k com o custo do arco que une k a j;
– Caso esta soma seja melhor que a estimativa anterior para o vértice j,

substitua-a e anote k como precedente de j.

Quando todos os vértices tiverem sido fechados, os valores obtidos serão os custos
mínimos dos caminhos que partem do vértice tomado como raiz da busca até os demais
vértices do grafo. O caminho propriamente dito é obtido a partir dos vértices chamados
acima de precedentes.

2.4 Considerações Finais do Capítulo
Este capítulo apresenta uma breve discussão sobre alguns dos principais conceitos

relacionados ao desenvolvimento do framework objeto desta tese. Neste contexto, este
capítulo apresenta uma breve discussão sobre o uso de tecnologias de acesso e transporte em
áreas rurais e remotas. Além disso, são apresentados os principais e conceitos e algoritmos
da Teoria dos Grafos, que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto.
Porém, antes de apresentar a aplicação de tais algoritmos e tecnologias no framework, o
próximo capítulo apresenta uma revisão de trabalhos da literatura, de forma a sintetizar
o uso de tais algoritmos e outras abordagens existentes na literatura, no contexto do
provimento de serviços de banda larga em áreas rurais e remotas.
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3 Trabalhos Correlatos

3.1 Considerações Iniciais
Ao se considerar os desafios como baixa densidade populacional, grandes distâncias

e isolamento geográfico, sugere-se que o processo de implantação e planejamento de redes
de banda larga em áreas rurais e remotas são consideravelmente distintos das redes
tradicionais voltadas ao atendimento de áreas urbanas e suburbanas. Consequentemente,
estudos voltado ao desenvolvimento de metodologias que considerem tais particulares são
oportunos e necessários para o desenvolvimento destas regiões.

Este capítulo realiza o levantamento das soluções propostas nos últimos anos que
consideram o planejamento de infraestrutura, além de abordagens técnico-econômicas de
redes de telecomunicações, iniciando com a apresentação de pesquisas que, assim como essa,
investigam os principais desafios envolvidos e traz algumas abordagens que se relacionam
com o objetivo desta proposta de tese.

3.2 Abordagens com foco no Desenvolvimento de Frameworks
A pesquisa sobre a implantação de redes de banda larga em áreas rurais tem recebido

bastante atenção nos últimos anos. Há diversos trabalhos na literatura que realizam o
desenvolvimento de frameworks voltados à análise de tecnologias, cenários de implantação,
situações emergenciais, políticas regulatórias e modelo de negócios [57, 58, 59, 60].

Os autores de [57] apresentam um framework técnico-econômico, que possui como
estratégia principal, a consideração de fatores relevantes para a implantação e adoção de
soluções de banda larga em áreas rurais, com especial destaque ao processo de inclusão
digital das comunidades envolvidas. Neste contexto, o trabalho considera as necessidades
e habilidades de populações rurais, além de fatores sociodemográficos e tecno-econômicos,
para atualizar modelos técnico-econômicos tradicionais, de forma a permitir promissores
níveis de Valor Presente Líquido (VPL) no projeto de implantação da rede.

Os autores de [58] propõem um framework sócio-técnico que integra potenciais
soluções tecnológicas para reduzir o grau de exclusão digital de áreas rurais. Os autores
propõem o uso de métodos de otimização e estratégias para aumentar a adoção de serviço
por parte dos usuário finais. Em particular, os autores aplicam o framework proposto
em um contexto de sistemas de prontidão e resposta à emergências, de modo a buscar a
ampliação do grau de conectividade de regiões rurais, no contexto de desastres naturais ou
causados pelo homem. Os autores elencam um conjunto de fatores que devem considerados
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e integrados para orientar o processo de implantação de redes em áreas rurais.

Em [59], os autores propõem um framework, que pode ser aplicado em qualquer país
para apoiar a formulação de políticas nacionais e internacionais sobre a redução da exclusão
digital. Os autores utilizam como estratégias o compartilhamento de infraestrutura de rede
e diferentes tecnologias de fibra ou microondas para o backhaul. O framework proposto
considera estratégias de compartilhamento de infraestrutura por parte de operadores de
rede para redução de custos, assim como a implantação de tecnologias de fibra ótica ou
microondas no provimento dos enlaces de transporte da rede.

Os autores de [60] abordam diferentes estratégias de implantação de banda larga
que podem melhorar a viabilidade do acesso de banda larga de alta velocidade com baixo
custo, potencialmente usando 4G ou 5G. Os custos são estimados com base em fatores
como escolha de tecnologia, compartilhamento de infraestrutura, preço do espectro e
tributação. Além disso, os autores utilizam técnicas de sensoriamento remoto, simulação
de informações geoespaciais e arquiteturas de baixo custo para avaliação dos custos de
implantação. Por fim, os autores comentam questões relacionadas à adoção de regimes
fiscais e regulatórios conducentes à redução de custos, como sendo alternativas promissoras
à oferta de serviços de banda larga, especialmente em países de média e baixa renda.

3.3 Abordagens com foco na Previsão da Demanda de Tráfego
De como complementar, há trabalhos que realizam o planejamento de redes de

comunicação para áreas rurais e remotas, de forma a considerar especificamente, modelos
de estimativa e previsão de tráfego de dados para tais áreas. A principal premissa envolvida
nesta questão, baseia-se na justificativa de que os perfil de aplicações de TIC e tráfego
de dados destas regiões se diferenciam bastante daqueles observados em regiões urbanas
densas. Assim, ao se realizar um dimensionamento de demanda de tráfego específico,
os trabalhos [61, 62, 63] abordam o uso de diferentes mecanismos de dimensionamento,
mas que objetivam caracterizar melhor a demanda de tráfego destas regiões, e assim
potencialmente reduzir os custos de implantação e operação envolvidos.

Em [61], os autores apresentam um estudo considerando um modelo multidimensi-
onal para prever a demanda de tráfego de dados dos usuários. Os autores fundamentam a
abordagem proposta, baseado no pressuposto de que apenas dados técnicos das operadoras
não são suficientes para estimar a demanda para essas regiões. Entre os parâmetros consi-
derados, destacam-se densidade populacional, capacidade de transmissão de dispositivo
móveis em função da tecnologia de rede (2G, 3G, etc.), tipos de usuários e assinatura de
dados. Os resultados obtidos pelo estudo sugerem que estes parâmetros são representativos
para o dimensionamento de redes de banda larga, especialmente para regiões rurais e
remotas onde os usuários em geral, apresentam-se mais espacialmente distribuídos que em
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grandes centros urbanos.

Os autores de [62] fornecem modelos analíticos para estimar a demanda de tráfego
de dados de aplicações de Internet das Coisas [do inglês, Internet of Things (IoT)] para
comunidades rurais do México. Os autores apresentam um modelo para estimar a demanda
de tráfego em tais comunidades rurais. As projeções estimadas de adoção de aplicações
IoT são construídas para um cenário de simulação, considerando informações estatísticas
publicamente disponíveis (contabilizando variáveis como o número de residentes, residências,
carros, estabelecimentos comerciais ou indicadores econômicos locais, entre outros). Em
seguida, o processo de adoção para cada aplicação IoT considerada é estimado com uma
curva de Gompertz, para integrar a demanda de tráfego correspondente.

No estudo apresentado em [63], os autores apresentam um método de aprendizado
de máquina [do inglês, Machine Learning (ML)] que usa imagens de satélite publicamente
disponíveis para prever métricas de demanda de tráfego comunidades rurais, incluindo
a adoção de telefones celulares e gastos com serviços de dados móveis. A abordagem
apresentada pelos autores busca complementar as abordagens tradicionais, frequentemente
baseadas na densidade populacional, de forma a desenvolver modelos preditivos capazes de
prever dados em locais onde a demanda de tráfego é desconhecida ou possui alto grau de
incerteza, e desta forma potencializar a redução de investimentos necessários ao provimento
de conectividade em áreas rurais e remotas.

3.4 Abordagens com foco no Planejamento de Baixo Custo
Além da estimativa da demanda de tráfego para o planejamento da rede, há ainda

a necessidade de soluções sustentáveis e de baixo custo para essas regiões. Assim, há
trabalhos que analisam especificamente a viabilidade técnico-econômica da rede, a partir
de diferentes tecnologias para redes de acesso e transporte, em regiões rurais e remotas,
tais como os trabalhos apresentado em [33, 35, 64, 65].

Em [33], os autores propõem implantação sem fio baseada em tecnologia 3G para
comunidades rurais isoladas em países em desenvolvimento, a fim de fornecer serviços
de voz e dados em áreas rurais com Qualidade de Serviço (QoS) aceitável, através das
tecnologias WiFi-based Long Distance (WiLD) e Worldwide Interoperability for Microwave
Access (WiMAX) para backhaul híbrido em bandas não licenciadas, além de nós de baixa
potência [do inglês, Low Power Nodes (LPNs)] para redes de acesso em ambientes externos.
O projeto se baseia em três pilares: (i) estudo de viabilidade técnica-econômica das
redes de acesso e transporte, garantindo QoS e adotando tecnologias de baixo custo e
reduzido consumo energético; (ii) elaboração de um estudo de negócios, concentrando em
demanda de serviço, custo de tecnologia e modelos de financiamento; (iii) e um piloto
demonstrativo, que permitiram testes empíricos das hipóteses do modelo de negócio
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proposto. Embora o estudo apresente resultado que demonstram viabilidade econômica
da abordagem proposta, o esquema proposta considera apenas tecnologias de backhaul
sem fio, bem como a conectividade de rádio baseada em 3G, o que limita o provimento de
serviços de dados para a população destas regiões.

Em [35], os autores apresentam um estudo preliminar de redes sem fio para áreas
rurais que concentra-se no uso de redes de re-transmissão multihop em vez de operar em
um único link para fornecer conectividade backhaul em grandes distâncias (100 km). Os
autores investigam como redes multihops com links de curto alcance, porém com alta
capacidade de transmissão podem fornecer melhores taxas de dados quando comparado a
um link de mais longo alcance, com menor taxa de modulação. Com hardware de baixo
custo, essa implantação também pode ser econômica e possuir um bom custo benefício
em determinados cenários. Os resultados mostram analiticamente que as redes multihop
sem fio podem ser uma solução promissora para fornecer conectividade a regiões remotas
como uma alternativa ao WiLD, pois este exige antenas direcionais de alto ganho e torres
altas (frequentemente de alto custo de implantação) para garantir altas taxas de dados.
Por outro lado, caminhos multihop com links de curto alcance podem fornecer melhores
taxas de dados sem a necessidade de torres altas, tornando-se uma solução prática e eficaz
para a conectividade rural.

Diante deste cenário, o estudo realizado em [64] analisa a viabilidade econômica
de diferentes tecnologias para fornecer conectividade de rede em regiões rurais em desen-
volvimento, focando nos custos de licenciamento de espectro. Os autores apresentam um
estudo de caso onde utilizam tecnologia Wi-Fi para backhaul, Acesso Múltiplo por Divisão
de Código [do inglês, Code Division Multiple Access (CDMA)] 450 MHz para a rede de
acesso e computadores compartilhados como dispositivos dos usuários finais. Os resultados
do estudo de caso indicam que esta combinação de tecnologias possui o menor custo de
implantação. No entanto, ao se incluir o custo esperado de licenciamento de espectro para
CDMA 450, os custos de implantação são sensivelmente impactados. Os autores sugerem
que mesmo com a isenção de custos de licença, os custos regulatórios representam quase
metade do custo total no caso dos enlaces sem fio utilizados, sugerindo a possibilidade de
melhoria significativa na economia de rede com políticas regulatórias mais favoráveis.

Os autores de [65] consideram cenários de compartilhamento da infraestrutura de
backhaul das comunidades rurais que já possuem e gerenciam uma infraestrutura sem fio
multihop para interconectá-las com as comunidades vizinhas, por meio de uma topologia
em árvore, à Internet e/ou à rede pública de telefonia. O compartilhamento é uma solução
ganha-ganha, pois ajuda as comunidades rurais a alcançar sustentabilidade financeira para
suas redes comunitárias, permitindo que as operadoras estendam sua cobertura a regiões
onde, de outra forma, não seria economicamente viável. Este trabalho estuda a viabilidade
técnico-econômica da solução proposta por meio de uma análise de CAPEX e OPEX do
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ponto de vista da operadora, identificando a margem de negociação existente para as
redes comunitárias que fornecem serviços de backhauling para operadoras de rede móvel.
Para este caso, os resultados mostram que uma rede comunitária rural de múltiplos saltos
em uma região em desenvolvimento baseada em links WiLD ou WiMAX com excesso de
largura de banda pode ser compartilhada com êxito com uma operadora para backhaul
3G, desde que a rede tenha topologia em árvore e um nó de controle de tráfego possa ser
introduzido em determinados locais.

3.5 Abordagens com foco em questões de Energia Elétrica
Outro elemento considerado em diversos trabalhos da literatura é o fornecimento não

confiável ou inexistente de energia elétrica em áreas rurais e remotas. Este fenômeno implica
em baixa qualidade de fornecimento e transmissão de energia, de modo que operadoras de
redes, acabam tradicionalmente direcionando parte dos investimentos para a aquisição e
implantação de sistemas de proteção, bancos de baterias e geradores de energia elétrica. Por
outro lado, para contornar esta questão, diversos trabalhos consideram o aproveitamento
de energia fotovoltaica em redes de comunicação em áreas rurais [66, 67, 68].

Em [66], os autores propõem um arquitetura composta por Unmanned Aerial
Vehicles (UAVs) equipadas com Base Stations (BSs), para prover cobertura de atendimento
por meio de sites terrestres. A arquitetura contempla o uso painéis fotovoltaicos e baterias
solares para recarregar os UAVs e alimentar os sites terrestres. Os autores propuseram
a minimização dos custos de instalação para a arquitetura celular baseada em UAV,
considerando as restrições de cobertura destes UAVs, geração de energia dos painéis
fotovoltaicos, níveis das baterias e implantação de um anel ótico. Mediante a formulação
do problema, deriva-se uma metodologia para garantir que um único anel de fibra ótica
seja implantado. Os resultados obtidos pelo estudo sugerem que a abordagem proposta
tem promissor desempenho em cenário rurais, o que evidencia os benefícios de utilização
de um Sistema Fotovoltaico (SFV).

Já os autores em [67] fazem um estudo de viabilidade do uso de SFVs em aplicações
de telefonia móvel GSM em áreas remotas cujo objetivo é determinar uma forma econômica
de alcançar a sustentabilidade ambiental, substituindo o fornecimento de eletricidade
por parte das concessionárias. Os autores consideram um estudo de caso que considera a
instalação de BSs em regiões desérticas, remotas e áridas, onde o uso de SFVs se aproveitam
da alta disponibilidade de radiação solar. Adicionalmente, a abordagem proposta realiza
o dimensionamento do SFVs necessário ao cenário do estudo de caso, de tal forma a
relacionar tal implantação com potenciais benefícios ambientais, por meio da redução de
emissões de dióxido de carbono.

Os autores de [68] analisam a implantação de tecnologias 5G em áreas rurais
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e de baixo retorno financeiro, de forma a considerar estratégias de baixo custo para
a implantação destas redes. A abordagem proposta considera a instalação de BSs em
UAVs para aumentar a área de cobertura em áreas rurais. Adicionalmente, estas BSs são
energizadas por SFVs e baterias. Os resultados indicam viabilidade técnicas do esquema
proposto, ao mesmo tempo que a taxa de assinatura paga pelos usuários destas regiões
rurais pode ser mantida suficientemente baixa, de forma a permitir uma maior adoção de
tais serviços.

3.6 Diferenciais da Abordagem desta Tese
Diferente dos trabalhos apresentados, este trabalho apresenta discussões realçando

a importância da compreensão e consideração das características geográficas e socioeconô-
micas de regiões rurais e remotas, no que diz respeito ao estudo para implantação de
redes banda larga. Dessa forma, evidencia-se que há carência de iniciativas que considerem
todos esses elementos de forma integrada. Assim, essa proposta de framework, se difere
dos demais trabalhos, nos seguintes aspectos:

1. Considera aspectos socioeconômicos importantes para definição do perfil da demanda
de tráfego, dentre eles, faixa etária da população, número de escolas, total de unidades
de saúde, quantidade de domicílios, entre outros, para modelar e projetar a demanda
de tráfego de dados, de forma a considerar a potencial demanda reprimida destas
regiões;

2. Avalia diferentes estratégias de implantação, que consideram o aproveitamento
de tecnologias legadas pré-existentes, como por exemplo 2G e 3G, assim como,
implantações baseadas em 5G NX;

3. Relaciona estratégias alternativas de implantação, que podem contribuir com a
redução de custos da rede, como a análise de cenários greenfield/brownfield, adoção
de SFVs e a exploração de infraestruturas de Central Office (CO) compartilhadas e
infraestrutura virtualizada;

4. Relaciona estratégias alternativas de implantação da rede de transporte, podendo
ser baseada em microondas ou fibra ótica, considerando modelos de negócio baseado
em fibra proprietária ou alugada.

5. Relaciona estratégias alternativas de implantação da rede de acesso, podendo ser
baseada em sem fio ou fibra ótica.

que podem contribuir com a redução de custos da rede, como a análise de cenários
greenfield/brownfield, adoção de SFVs e a exploração de infraestruturas de CO
compartilhadas e infraestrutura virtualizada;
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6. Analisa o processo de viabilidade econômica sob a perspectiva dos usuários de regiões
rurais e remotas, avaliando o impacto das tarifas de subscrição na renda média da
população.

3.7 Considerações Finais do Capítulo
A partir do levantamento de trabalhos relacionados ao provimento de redes de

comunicação em áreas rurais e remotas, o framework proposto nesta tese busca endereçar
um alternativa que considere uma avaliação técnico-econômica do processo de implantação
destas redes. O framework proposto considera aspectos socioeconômicos para definição do
perfil da demanda, visto não somente pelo lado da operadora, mas também estimando
esta viabilidade a partir da perspectiva das populações destas regiões.

Adicionalmente, uma vez que há diversos desafios relacionados ao provimento de
serviços de rede em áreas rurais e remotas, o próximo capítulo busca relacionar estes
desafios, para que sejam evidenciadas as decisões de projeto relacionadas à concepção do
framework proposto nesta tese.
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4 Considerações sobre Planejamento de Re-
des em Áreas Rurais e Remotas

4.1 Considerações Iniciais
Este capítulo apresenta uma visão geral dos princípios e conceitos que norteiam

a concepção do framework objeto desta tese, de forma que as principais premissas e
oportunidades são apresentadas em detalhes. Para tal, a seção 4.2 apresenta a visão desta
autora acerca da importância do provimento de serviços de conectividade em áreas rurais
e remotas. Então, a seção 4.3 apresenta considerações sobre o processo de previsão de
tráfego de dados nestas regiões, enquanto a seção 4.4 detalha oportunidades relacionadas
ao aproveitamento de fontes de energia renováveis. Adicionalmente, a seção 4.5 explora
as oportunidades relacionadas ao uso preferencial de redes de acesso sem fio para as
populações desta regiões rurais e remotas, a seção 4.6 apresenta vantagens relacionadas ao
uso de ferramentas de análise cartográfica, e finalmente a seção 4.7 discute oportunidades
relacionadas à abordagens de compartilhamento de infraestrutura entre operadores de rede
e uso de componentes de rede virtualizados.

4.2 Visão Geral
Esta proposta de framework é motivada pelo fato de que os serviços de Internet

são considerados uma necessidade primária, e que podem ser garantidos por entidades
governamentais ou por meio de estratégias de subsídios financeiros à empresas privadas. No
entanto, esse processo deve ser associado à redução dos custos necessários de implantação
e operação da rede, resultando em maior uso por parte da população e, por consequência,
gerando maior possibilidade de viabilidade financeira para a operadora.

É válido reforçar ainda que ao se considerar os modelos atuais de redes de teleco-
municações, observa-se que estes são orientados diretamente ao ROI, dada a implantação
predominante em áreas densas urbanas, onde o numero de assinantes é suficientemente
alto para compensar os custos de instalação e operação da rede. Em contraste, muitas
regiões rurais e remotas ainda se encontram desprovidas de serviços de banda larga ou
com sérios problemas de falta de cobertura a serem tratados.
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4.3 Estimativa da Demanda e Previsão de Tráfego de Dados
A literatura correlata ao desenvolvimento desta tese indica que a disponibilidade

massiva de serviços de telecomunicações pode potencializar o desenvolvimento socioeconô-
mico de regiões rurais e remotas, e ao mesmo tempo, aumentar o interesse e demanda
por tais tipos de serviços, criando valor econômico e atratividade em torno das principais
atividades econômicas desenvolvidas nestas regiões.

Neste contexto, uma oportunidade a ser explorada é a adoção de serviços e aplicações
de TIC, adaptados as necessidades específicas dos usuários dessas regiões, de modo a
prover serviços básicos estruturantes, como aqueles relacionados à educação e saúde [6].
Tal abordagem implicam em requisitos diferentes de confiabilidade, cobertura e largura de
banda, daqueles observados em regiões urbanas densas. Enquanto que para zonas urbanas
frequentemente é importante maximizar taxas de dados ou minimizar o atraso obtidos
pelos assinantes, para áreas rurais e remotas é importante garantir a mínima quantidade
de recursos de rede, sendo preferível a garantia de serviço e cobertura básica à altas taxas
de dados [69].

De acordo com as Tabelas 3 e 4 para áreas urbanas, em que grande parte do tráfego
de banda larga é gerado por aplicações avançadas de Internet, com requisitos cada vez
mais estritos de largura de banda, capacidade e atraso, as regiões rurais necessitam de
planejamento de implantação que adotem requisitos específicos acerca de características
socioeconômicas, culturais, demográficas e geográficas da região, que possam influenciar
diretamente em questões como perfil de tráfego, tipos de tecnologias, modelo de negócios
e o consequente TCO da rede.

Tabela 3 – Comparação entre cenários urbanos e rurais.

Tipo de Cenário Urbano Rural e Remoto

Tipo de Serviço
Streaming 4K, Jogos Online,

Internet Tátil, Aplicações de IoT,
Automação Industrial/Residencial

Streaming SD,
e-Health,

e-Learning,
Navegação web

Principais Métricas Maximizar banda, confiabilidade e
cobertura, minimizar atraso e falhas

Covertura,
Garantia
de Banda

Densidade de Usuários Alta Baixa

Fonte de Energia Elétrica Concessionária de energia elétrica

Fornecimento
irregular de

energia elétrica,
Fontes renováveis

Modelo de Negócios ROI Subsidiado por
governos

Fonte: Autoria própria.

Geralmente, essas populações precisam de conteúdo em sua própria língua, relevante
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Tabela 4 – Perfis de Aplicações de TIC.

Cenário Exemplos Latência
(ms)

Taxa de Dados
(Mbps) Referências

Urbano

Aplicações de Realidade
Aumentada/Virtual 10,0 100,0

[70, 71]Automação
Industrial/Residencial 20,0 1,0

Internet Tátil 1,0 200,0
Streaming 4K < 30,0 10,0 - 25,0 [72, 73]

Rural

e-agriculture 60,0 0,001
[70, 71]e-Health 40,0 2,0

Monitoramento ambiental 1000,0 1,0
e-Learning (Streaming SD) < 40,0 1,5 [72, 73]

Navegação web < 80,0 0,5 -
Fonte: Autoria própria.

e de interesse local. Os autores de [22] relacionam estes fatores como uma das principais
barreiras para inclusão digital e expansão do uso de serviços de telecomunicações nessas
regiões rurais. Dessa forma, serviços e aplicações de TIC baseadas em plataformas de
IoT e comunicações Machine-to-Machine (M2M) (como aplicações e-Health, e-commerce,
e-learning, e-Gov), entre outras, podem ser utilizados para potencializar o desenvolvimento
social, econômico e cultural de tais regiões. A adoção e o financiamento dessas aplicações
pode ser conduzida por governos locais, de forma a ampliar a demanda de tráfego de dados
em tais localidades, o que facilita a viabilidade financeira do projeto de implantação destes
serviços por parte da operadora de rede.

Assim, em consonância com [74, 75, 76], a autora desta tese acredita que a disponi-
bilidade massiva de serviços de telecomunicações possa potencializar o desenvolvimento
socioeconômico de tais regiões, e ao mesmo tempo aumentar o interesse e demanda por tais
tipos de serviços, de forma a criar valor e atratividade em torno das principais atividades
econômicas desenvolvidas nestas regiões.

4.4 Fontes de Energia Renováveis e Sistemas Fotovoltaicos
O acesso à energia elétrica de forma confiável e contínua ainda é um desafio a ser

superado e que se relaciona diretamente à diversos aspectos da dinâmica territorial destas
regiões rurais e remotas, entre eles a implantação e operação de redes de banda larga.
No caso das operadoras de banda larga, estas acabam tendo que direcionar parte dos
investimentos para a aquisição e implantação de sistemas de proteção, bancos de baterias
e geradores de energia elétrica, o que implica no aumento das despesas de implantação
e operação da rede. Neste contexto, a adoção de fontes de energia renovável deve ser
considerada, porém observando o impacto de sua utilização no TCO da rede.
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Além disso, [77, 78] indicam que existe uma forte relação entre a pegada de carbono
e o papel das TIC no consumo de energia. O tamanho da pegada de carbono das TICs e
sua comparação com outros setores tem sido discutido em [78, 79]. Em geral, presume-se
que a pegada de carbono no setor de TIC tem crescido rapidamente e está em linha com o
aumento exponencial no tráfego de dados. Portanto, devido a esses fatores econômicos
e ambientais, as Mobile Network Operators (MNOs) devem levar em consideração os
sistemas de comunicação que são capazes de atender a demanda de serviço, porém de
forma endereçar tais questões ambientais.

Entre as abordagens relacionadas ao contexto de fontes de energias renováveis, a
exploração de energia fotovoltaica apresenta-se como uma das estratégias com maior adoção
nos últimos anos. A geração de energia fotovoltaica aumentou 31% e representou o maior
crescimento absoluto de todas as tecnologias de energia renovável, ficando ligeiramente à
frente da energia eólica e hidrelétrica [80]. Em adição, a adoção de tecnologias fotovoltaicas
representa uma estratégia promissora, dada a potencial disponibilidade de radiação solar,
bem como a evolução tecnológica destes equipamentos e o seu processo de popularização.

Por fim, a metodologia apresentada [81] pode ser utilizada para o dimensionamento
do TCO fotovoltaico, adaptado ao contexto desta regiões rurais e remotas, de forma a
influenciar na análise de viabilidade financeira da rede. De forma complementar, para
reduzir os custos de implantação, os equipamentos fotovoltaicos ou mesmo os equipamentos
de proteção elétrica podem ser instalados nas residências de moradores locais, por meio de
acordos com a operadora, para a redução dos riscos de depredação e roubo de equipamentos,
cuja contrapartida pode estar baseada no fornecimento de energia elétrica e serviços de
dados à tais moradores [82].

4.5 Redes de Acesso Sem Fio
A implantação ou expansão de redes de acesso sem fio tendem a representar um

fator chave ao se considerar questões como densidade populacional e inclusão digital. De
acordo com o levantamento global realizado pelo ITU-D [6], que buscou relacionar quais
as tecnologias de acesso utilizadas para conexão de áreas rurais e remotas, cerca de 59%
dos países responderam utilizar tecnologias sem fio (fixa ou móvel) para acesso, como 2G,
3G, WiMAX, Wi-Fi ou Satélite.

Esta questão justifica-se pela possibilidade de cobertura de vastas áreas territoriais,
com menor investimento comparado a abordagens cabeadas. Além disso, o uso de aparelhos
celulares proporcionam facilidades de acesso à Internet, sem a necessidade de instalação e
operação de dispositivos adicionais, como modems ou pontos de acesso Wi-Fi, por parte
de populações carentes ainda de inclusão digital, além de potencialmente reduzir os custos
de instalação e operação da rede [23].
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Desta forma, redes de acesso sem fio representam um fundamental facilitador do
processo de implantação de redes de banda larga nestas regiões, uma vez que a utilização
dos recursos de Internet é feita a partir de dispositivos de maior penetração e facilidade de
uso da população. Adicionalmente, esta decisão de projeto combinada com estratégias de
aumento de inclusão digital, podem representar importantes amplificadores do processo de
aproveitamento da demanda reprimida de usuários, por parte das operadas destas regiões.

Por outro lado, a operadora de rede pode decidir implantar infraestruturas de rádio
inteiramente novas (Greenfield), porém os custos associados de implantação podem ser
superiores aos observados em cenários onde é possível o aproveitamento parcial ou integral
da infraestrutura existente (Brownfield). Cenários Greenfield podem ser considerados
quando não houver infraestrutura de telecomunicações em uma localidade, ou quando
houver incompatibilidade tecnológica que impeça o aproveitamento de infraestrutura [83].
A adoção de cenários Brownfield está diretamente relacionada à exploração de tecnologias
legadas que podem ser utilizadas principalmente para reduzir despesas de implantação.

Neste contexto, apesar da iminente implantação da tecnologia 5G, a baixa penetra-
ção de dispositivos com capacidades avançadas de transmissão (4G ou 5G, por exemplo),
pode indicar que modelos de implantação Brownfield podem ser mais viáveis do ponto de
vista técnico-econômico, ao menos nos primeiros anos de implantação da rede. A intensa
demanda reprimida de tráfego nestas regiões pode ser explorada e atendida por tecnologias
anteriores ao 5G, de forma a garantir inicialmente cobertura e conectividade nestas regiões,
ao mesmo tempo que potencialmente se suavizam as despesas de implantação da operadora.

4.6 Análise Cartográfica
A visualização de informações espaciais por meio de dados cartográficos pode ser

uma promissora ferramenta no processo de planejamento de redes de banda larga. Com
dados cartográficos é possível a análise de características específicas dos espaços geográficos,
que podem podem levantar questões determinantes par a definição de tecnologias de acesso
e de transporte a serem implantadas em tais regiões.

A partir da cartografia são realizados levantamento para diversas áreas, sejam elas
exatas, humanas ou biológica, pois qualquer problema pode ser mapeado cartograficamente,
desde que se tenham dados para isso. A partir dos dados cartográficos é possível realizar o
levantamento das condições de infraestruturas de transporte, como autoestradas, rodovias,
condições de construção e pavimentação. Tais informações podem ser utilizadas para o
projeto de topologia destas redes, assim como para o dimensionamento dos custos de
implantação e operação.

Neste contexto, a Figura 6 apresenta tipos de simbologias utilizadas para a re-
presentação de estradas e rodovias, que podem ser consideradas neste trabalho. Ao se
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combinar tais dados cartográficos, com representação por meio de Teoria dos Grafos ainda
é possível fazer uma análise que considere a aplicação de modelos analíticos, heurísticos e
a utilização de algoritmos diversos e meta-heurísticas para conceber um melhor processo
de planejamento, de forma a visar a redução dos custo financeiros de implantação do
empreendimento.

Figura 6 – Tipos de simbologias para representação de estradas e rodovias.

Fonte: [84].

4.7 Compartilhamento e Virtualização de Infraestrutura
Sob a perspectiva da operadora de rede, implantações baseadas em infraestrutura

compartilhada, que consiste em gerenciar uma infraestrutura de rede para hospedar
qualquer entidade que a utilize para fornecer seus serviços aos seus usuários finais, podem
ser consideradas para a redução de custos de implantação e operação da rede. Governos
locais, empresas e provedores locais podem se tornar proprietários de infraestrutura de
rádio e TIC, de forma a alugar ou ceder conectividade local e recursos computacionais às
operadoras de banda larga por meio de multi-locação de serviços [85, 86].

Soluções baseadas em redes definidas por software [do inglês, Software-Defined
Network (SDN)] e funções de rede virtualizadas [do inglês, Network Function Virtualization
(NFV)] em áreas rurais oferecem vantagens e oportunidades significativas para redução
de aproximadamente 40% do CAPEX e 30% do OPEX para a operadora [87]. Esta pode
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diminuir a dependência de soluções de alto custo de fornecedores de equipamentos de rede
substituindo as funções de rede por implementações baseadas em software executando em
hardware multifuncional de baixo custo. Este paradigma oferece gerenciamento de rede
flexível e melhor visibilidade para aprimorar o desempenho geral da rede, capacidade de
gerenciamento e segurança da infraestrutura de rede [88].

4.8 Considerações Finais do Capítulo
A proposta de framework objeto desta tese é motivada pelo fato de que os serviços

de Internet são considerados uma necessidade primária, e que devem ser garantidos por
entidades governamentais ou por meio de estratégias de subsídios financeiros à empresas
privadas. Este capítulo sintetiza um conjunto de premissas e oportunidades que podem ser
explorados por parte de operadores de rede. A partir do exposto, reitera-se que as premissas
supracitadas podem representar importantes diretrizes para o processo de planejamento e
implantação de redes de banda larga em áreas rurais e remotas. Assim, o próximo capítulo
apresenta em detalhes o framework idealizado nesta tese.



58

5 Framework de Planejamento Técnico-
Econômico de Redes Banda Larga com
foco em Áreas Rurais e Remotas

5.1 Considerações Iniciais
Este capítulo apresenta em detalhes a proposta de framework de planejamento

técnico-econômico de redes banda larga com foco em áreas rurais e remotas, objeto desta
tese. Para tal, a seção 5.2 descreve a arquitetura geral do framework, de forma a apresentar
uma visão geral de seus módulos e da relação de interdependência existente entre eles.
As seções entre 5.3 e 5.13 descrevem detalhadamente cada um módulos que compõem o
framework. Por fim, a seção 5.14 apresenta as considerações finais deste capítulo, de forma
a sintetizar os principais conceitos e compreensões apresentadas.

5.2 Arquitetura Geral
O framework proposto nesta tese, busca auxiliar o processo de planejamento de

redes de banda larga, bem como estimar o TCO e avaliar a viabilidade técnico-econômica,
e investigar possíveis impactos socioeconômicos resultantes do processo de implantação
ou expansão de redes de comunicação em áreas rurais e remotas. Neste contexto, a
Figura 7 apresenta a arquitetura geral do framework e seus respectivos módulos. Como
entrada são utilizadas informações relacionadas à fatores demográficos, geográficos e
socioeconômicos para definição dos serviços e aplicações de TIC adaptadas às necessidades
dos usuários dessas regiões. São considerados também informações de operadores de redes
móveis, fornecedores de energia elétrica e dados solarimétricos para um dimensionamento
customizado das redes de rádio, transporte e do SFV. Além disso, arquiteturas de redes
móveis são consideradas a partir da literatura e empregadas nas localidades sob exame
para fins de análise de custos de propriedade, operação e manutenção da rede.

O módulo Geográfico possui como objetivo a definição da topologia física da rede
do município, por meio da consideração de informações provenientes de operadores de
rede e fornecedores de energia elétrica, além de dados geográficos locais. Os principais
parâmetros utilizados são: tipos de percursos geográficos, existência de infraestrutura de
rede pré-implantada e disponibilidade de energia elétrica, além de elementos que fazem
parte da infraestrutura básica das localidades do município, como por exemplo, vias
urbanas e cruzamentos, entidades governamentais, entre outros. O resultado deste módulo
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é a topologia de rede do município.

O módulo de Demanda de Tráfego considera como entrada a área proveniente do
módulo Geográfico, assim como dados demográficos, geográficos e socioeconômicos para
fornecer uma estimativa da demanda média de tráfego por área [Mbps/km2] das localidades
de um município. Este módulo considera diferentes tipos de assinaturas de serviços de
dados: serviços de dados convencionais (associados à população em geral) e serviços de
dados governamentais (associados à implantação de aplicações de TIC ao município). As
entradas para a previsão de tráfego das aplicações convencionais são: densidade popula-
cional, porcentagem de usuários ativos em horas ocupadas, comportamento do usuário
(ou seja, usuários pesados vs. usuários comuns), taxa de penetração de diferentes tipos de
terminais móveis (por exemplo, notebooks, tablet e smartphone). Além disso, também são
considerados a necessidade média de tráfego de cada terminal por tipo, além de aspectos
socioeconômicos, como parcela da população com acesso ou habilidade de uso de dispo-
sitivos, parcela economicamente ativa, entre outros. Para aplicações governamentais são
utilizadas informações estatísticas públicas, tais como, número de habitantes, residências,
veículos, estabelecimentos comerciais, além de informações da infraestrutura municipal,
como quantitativo de escolas, hospitais, servidores públicos, entre outras informações. O
resultado deste módulo é a demanda média de tráfego por área [Mbps/km2] das localidades
do município.

O módulo de Dimensionamento de Rede de Rádio recebe como entrada o resultado
gerados pelo módulo de Demanda de Tráfego, além de uma série de parâmetros relacionados
ao módulo Geográfico que são utilizados para definir o tipo de tecnologia de acesso de
rádio, bem como os tipos e a localização de equipamentos a serem instalados. Entre os
parâmetros utilizados, por exemplo, destacam-se os valores de capacidade e cobertura de
serviço pré-existente. Além disso, este módulo considera também um sistema especialista
para definir o tipo de BS a ser implantada em uma determinada localidade. A saída deste
módulo é o dimensionamento do quantitativo de BSs (para cada tipo, se houver mais de
um) a ser implantada e o valor de demanda média de tráfego a ser expandida na área e a
potência total dos equipamentos da rede de rádio.

A partir de informações provenientes do módulo de Dimensionamento de Rede
de Rádio, como capacidade de atendimento estimada, o módulo de Dimensionamento de
Rede de Transporte define o tipo de tecnologia e quantitativo de equipamentos necessários
na camada de transporte, os quais devem ser instalados para suportar uma arquitetura
específica. Este módulo também requer informações relacionadas ao módulo Geográfico,
como por exemplo a distância e possíveis localizações dos pontos de rede. A saída deste
módulo consiste no tipo de tecnologias de transporte utilizadas, bem como os tipos de
equipamentos envolvidos e a potência total da rede de transporte.

O módulo de Mercado pondera por parâmetros relacionados ao mercado, tais como
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preços de serviços de Internet, comportamento de tráfego dos usuários, ou ainda o perfil
de serviços e aplicações de TIC resultante do módulo de Demanda de Tráfego. As entradas
necessárias para esse módulo consistem na parcela economicamente ativa da população e a
demanda de tráfego reprimida, a qual compreende oferta de novas aplicações e serviços de
conectividade para a população local. Além disso, este módulo considera também a fatia
de mercado da operadora para estimar os recursos provenientes da prestação de serviços
de Internet, resultando no ARPU que possibilita o cálculo do valor da receita que cada
usuário gera para a operadora dentro de um dado período de tempo.

A partir das entradas recebidas dos módulos anteriores, o módulo de Rede busca
consolidar o quantitativo total de equipamentos de rede, considerando os segmentos de
rádio e transporte, bem como estimar o volume de infraestrutura nova que deve ser
implantada no CO. O módulo analisa o quantitativo de instâncias virtuais concorrentes em
um servidor físico, o quantitativo de servidores físicos necessários ao funcionamento do CO,
onde esses equipamentos são instalados em data centers modularizados, na forma de micro
data centers(µDC), cujo quantitativo total também é computado por este módulo. Essas
informações são usadas para consolidar o quantitativo total de equipamentos necessários
para o funcionamento da rede, assim como estimar o consumo total de energia elétrica.

O módulo de Dimensionamento de Sistema Fotovoltaico considera informações
proveniente das concessionárias locais de energia elétrica, bem como a demanda energética
total da rede resultante das informações computadas pelo módulo de Rede. As informações
do módulo Geográfico são usadas para definir localização e distribuição dos equipamentos
fotovoltaicos, como por exemplo, painéis, inversores ou baterias estacionárias. Este módulo
requer também entradas como duração e frequência média de interrupção do fornecimento
de energia elétrica (por parte de concessionárias locais), além de informações solarimétricas
da região de instalação do SFV. Como resultado estima-se o quantitativo de equipamentos
fotovoltaicos necessários para atender a demanda energética total da rede móvel.

O módulo de Negócio busca relacionar parâmetros associados aos modelos de
negócio de implantação de rede móvel, atores e entidades governamentais envolvidas. Os
atores de negócios incluem Network Service Providers (NSPs) e operadores de redes locais.
O modelo de negócio compreende projetos greenfield e brownfield, assim como regulamentos
referente ao compartilhamento de infraestrutura de rede, como por exemplo torres de
comunicacão. Este módulo considera também que uma operadora de rede móvel pode
alugar uma infraestrutura de rede de transporte de provedores de serviços de rede, da
mesma forma que uma operadora também pode ser um NSP, de modo a implantar sua
própria infraestrutura de transporte.

O módulo de Custo busca modelar em escala temporal, a estimativa de custo
associada ao TCO dos componentes da rede. O módulo considera parâmetros de custo
relacionados às despesas de recursos humanos, como salário, tempo de duração de serviços
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de implantação e manutenção. Neste contexto, os salários dos técnicos sofrem correção
monetária por meio do comportamento inflacionário ao longo do tempo, assim como,
as despesas relacionadas ao aluguel de infraestrutura de rede e energia elétrica. Por
outro lado, custos associados à aquisição de equipamentos geralmente sofrem deflação em
função de alguns fatores econômicos, como por exemplo, o amadurecimento das tecnologias
envolvidas. Além disso o módulo considera também parâmetros mínimos de disponibilidade
e interrupção de serviço como forma de penalidade financeira. O resultado deste módulo é
a variação de custo baseada também no valor da taxa de reajuste anual, os quais serão
aplicados nos custos de CAPEX e OPEX da rede.

A partir dos resultados fornecidas pelos módulos anteriores, o módulo de TCO
considera de forma detalhada o cálculo de CAPEX e OPEX dos segmentos de rádio,
transporte, CO e SFV sob uma análise de escala temporal. O CAPEX cobre todas as
despesas relacionadas à aquisição e implantação dos elementos de rede, assim como do SFV
na região. Os principais parâmetros considerados são custo de lançamento de fibra ótica,
implantação de torres de transmissão, custo de atualização de tecnologias de rádio e custo
de µDCs. O OPEX engloba as despesas que incorrerão durante a operação e manutenção
de todos os elementos para o devido funcionamento da rede móvel. As principais entradas
são custo de aluguel de espaço, energia elétrica, manutenção e falhas dos equipamentos.

Finalmente, o módulo de Viabilidade Técnico-Econômica consiste em avaliar a
viabilidade financeira do projeto de implantação de rede, utilizando métricas de análise
econômica, como VPL, fluxo de caixa e tempo de payback. As principais entradas são a Taxa
Mínima de Atratividade (TMA), receita financeira bruta da operadora e os valores de TCO.
Sob a perspectiva socioeconômica, este módulo considera como entradas os parâmetros de
ARPU e renda média per capita da população local resultando na alternativa mais viável
de implantação de rede.

As subseções a seguir apresentam em detalhes o funcionamento interno de cada
módulo, bem como suas respectivas entradas e saídas, e a relação de interdependência
existente entre estes módulos.

5.3 Módulo Geográfico
Modelar os elementos que compõem um município rural e remoto e seus agrupa-

mentos territoriais é uma tarefa complexa, dada as relações estruturais abstratas e físicas
existentes entre eles [89], tais como, densidade populacional desigual, dispersão espacial da
população, irregularidades do sistema de ruas, ou, até mesmo, as dinâmicas hidrográficas
através de rios e estruturas similares que isolam uma determinada localidade ou região.
Para modelar esta dinâmica territorial, o módulo Geográfico utiliza uma abordagem
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baseada em grafos multicamadas1, onde vértices e arestas representam elementos e relações
de diferentes tipos, os quais são caracterizados, principalmente, por aspectos locais, como
por exemplo, tipos de percursos geográficos, tipo de infraestrutura de rede pré-implantada,
disponibilidade de energia elétrica, entre outros. Assim a representação baseada em grafos
resulta na topologia física da rede e na definição das localizações e distâncias entre os
diferentes elementos considerados.

A Figura 8 apresenta a representação da abstração do cenário geográfico estruturado
em camadas. A camada 1 representa o município retratado por um grafo, onde vértices
simbolizam as localidades do município, enquanto que arestas denotam os percursos
geográficos físicos existentes entre as localidades. A camada 2 representa a constituição
da localidade através de um segundo grafo, em que vértices simbolizam elementos de
diferentes tipos, como por exemplo entidades governamentais, vias urbanas e pontos de
rede, enquanto que as arestas denotam a distância existente entre dois vértices quaisquer.
Mais detalhes são mostrados nas subseções seguintes.

5.3.1 Abstração do Cenário Geográfico como um Grafo

5.3.1.1 Camada 1: Representação do município

Seja M um conjunto de municípios, tal que M = {m1,m2, ...,mi}. Cada elemento
de M representa um município em área rural e remota, e pode ser modelado por um grafo
conexo e não direcionado, tal que mi é representado conforme:

mi = G∆i
(Ni, Ei),∀mi ∈M, (5.1)

onde Ni é um conjunto que representa todas as localidades do município mi, tal que
Ni = {a1, a2, ..., an,i, ci}. Neste contexto, estas localidades são classificadas como povoados,
vilas, lugarejos, além da sede urbana municipal, de acordo com a dimensão territorial de
cada localidade e a densidade de habitantes por km2. No entanto, para fins de simplificação,
para o restante deste trabalho adota-se apenas o termo ’localidade’, em referência a
qualquer tipo de localidade de um município em área rural e remota. Desta forma, a
n-ésima localidade de Ni, denotada por an,i, está associado à uma tupla (An,i, ρn,i, εn,i, γn,i),
tal que An,i representa a área territorial [km2], ρn,i representa a densidade populacional
[habitantes/km2], εn,i denota um valor lógico, de forma a considerar a disponibilidade de
energia elétrica, enquanto que γn,i representa um valor lógico que denota a pré-existência
de alguma infraestrutura de redes de banda larga implantada na localidade.

Para todo conjunto Ni existe um (e apenas um) elemento denotado por ci (i.e.,
∃!ci ∈ Ni) que representa a sede do município mi. Esse módulo considera que ci é a
1 Um grafo multicamada é basicamente um conjunto de grafos. Cada grafo pode representar diferentes

estruturas de conexão e apresentar arestas com diferentes características e significados, conforme [90].
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Figura 8 – Representação do grafo multicamadas do módulo de Cenário Geográfico.

Município
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Camada 1

Grafo
Camada 2

Mapa de
Localidade

Fonte: Autoria própria.

localidade para onde todos os enlaces de transporte devem convergir direta ou indiretamente,
bem como abrigar o CO da rede. Considera-se também que ci, abriga um Ponto de
Presença (PoP) e está provida com infraestrutura de backbone suficiente para atender a
demanda de todas as localidades pertencentes ao conjunto Ni. Assim, a capacidade total
instalada de backbone é representada pelo parâmetro wi.

Ainda de acordo com a Eq. (5.1), Ei representa o conjunto de arestas do grafo
G∆i

(Ni, Ei), para Ei = {e1, e2, ..., el,i}, de tal forma que Ei denota os caminhos geográficos
existentes entre os elementos de Ni, em que o l-ésimo elemento de Ei, denotado por
el,i, representa uma tupla (ap,i, wpq,i, aq,i), ∀ap,i, aq,i ∈ Ni, p 6= q, tal que wpq,i representa
uma ponderação de custo e distância entre as localidades ap,i e aq,i, e pode ser modelada
conforme a seguinte expressão:

wpq,i = f(d, r, s) = d · 2r · 2s, (5.2)
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onde d representa a distância [km] dos percursos, r representa o tipo de percurso geográfico
existente entre as localidades ap,i e aq,i e s denota o tipo de infraestrutura de rede pré-
implantada no percurso de interesse. Conforme demonstra a Tabela 5, o índice r é indexado
no intervalo discreto [0, 4], de modo a utilizar a classificação cartográfica de representação
de vias de transporte [84], para inferir maior ou menor facilidade na implantação de
infraestrutura de telecomunicação de alta capacidade.

Tabela 5 – Tipos de percursos geográfico.

Índice (r) Peso (2r) Descrição do percurso
0 1 Auto-estrada
1 2 Estrada pavimentada
2 4 Rodovia ou estrada em construção ou não pavimentada
3 8 Trecho Fluvial ou Marítimo
4 16 Trajeto por trilha florestal, terreno montanhoso ou acidentado.

Conforme demonstrado pela Tabela 6, o índice s está indexado no intervalo discreto
[0,3], de modo a demonstrar maior facilidade de conexão entre os elementos ap,i e aq,i.
Cabe expressar que os pesos utilizados são propostos com base em potência, para melhor
dispersão, aplicando um efeito multiplicativo amplificado nos diversos valores de distância
d, observados entre as localidades de um município mi qualquer, com o objetivo de facilitar
o posterior processo de decisão e planejamento de conexão entre os elementos de Ni.

Tabela 6 – Tipos de infraestrutura de rede pré-implantada.

Índice (s) Peso (2s) Descrição da infraestrutura
0 1 Infraestrutura em fibra ótica com capacidade útil disponível
1 2 Infraestrutura de micro-ondas com capacidade útil disponível
2 4 Infraestrutura de satélite com capacidade útil disponível
3 8 Infraestrutura em quantitativo inexpressivo ou inexistente.

A Figura 9 representa o município genérico mi, para ∀mi ∈M . Conforme notação,
ratifica-se que a representação de um município mi qualquer é denotada por um grafo
conexo e não direcionado, em que os vértices representam as localidades, enquanto que
as arestas el,i (ap,i, wpq,i, aq,i) são ponderadas por wpq,i,∀ap,i, aq,i ∈ Ni, p 6= q, simbolizando
possíveis percursos de ligações lógicas entre localidades ap,i e aq,i quaisquer. Observa-se
ainda, a representação da sede do município mi, denotada pelo vértice rotulado ci.

5.3.1.2 Camada 2: Representação da localidade

A partir da definição de que um município é composto por um conjunto de
localidades, e que cada localidade possui características geográficas específicas da região, os
elementos que compõem a infraestrutura da localidade também podem ser representados
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Figura 9 – Representação genérica do município mi.

Fonte: Autoria própria.

por um grafo. Assim, a n-ésima localidade de Ni, denotada por an,i, é modelada por um
grafo conexo e não direcionado, tal que an,i é denotado por:

an,i = G∆n(Nn, En),∀an,i ∈ Ni, (5.3)

onde Nn é um conjunto que representa os elementos associados a infraestrutura
da localidade, tal que Nn = {u1, u2, ..., ul,n}, em que o l-ésimo elemento de infraestrutura
denotado por ul,n está associado à uma tupla (ηl,n, φl,n, ψl,n), tal que ηl,n representa os
elementos de infraestrutura livres na localidade (vias urbanas e cruzamentos), φl,n denota
os elementos de infraestrutura construídos (residências e entidades governamentais) e ψl,n
simboliza os elementos de infraestrutura de rede (BSs, antenas de microondas, equipamentos
de fibra ótica, hubs, entre outros).

Ainda conforme a Eq. (5.3), En representa o conjunto de arestas do grafoG∆n(Nn, En),
para En = {e1, e2, ..., el,n}, de tal forma que En denota os caminhos geográficos existentes
entre os elementos de Nn, em que o l-ésimo elemento de En, denotado por el,n representa
uma tupla (up,n, wpq,n, uq,n), ∀up,n, uq,n ∈ Nn, p 6= q, tal que wpq,n representa uma ponde-
ração de custo e distância conforme já apresentada na Eq. (5.2) entre os elementos de
infraestrutura da localidade up,n e uq,n.

A partir da definição do grafo G∆n(Nn, En) com custo nas arestas, o custo de um
caminho geográfico é a soma dos custos das arestas do caminho, em que um caminho do
vértice up,n para o vértice uq,n é uma sequência u0, w0, u1, w1, ..., uk−1, wk−1 de vértices e
arestas, onde para cada i, as extremidades da aresta wi são ui − ui+1. Neste contexto,
o vértice de origem é defino como uma BS e o vértice de destino é definido como um
hub ou o CO existente na localidade, dependendo do tipo de localidade, an ou ci, e da
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topologia de rede adotada. Conforme o teorema de Menger [91], existem n distintos
caminhos disjuntos existente entre um par de vértices origem e destino definidos. Neste
contexto, para selecionar o caminho de custo mínimo adotamos o uso do algoritmo de
Dijkstra [56, 92], em função da sua vasta implementação para resolver problemas de rotas
mínimas de redes, e que de acordo com [93] é mais adequado para caminhos de roteamento
otimizados para arquiteturas de rede quando os vértices de origem e destino são conhecidos.

5.3.2 Grafo de Custo Mínimo

A partir da modelagem de um município e suas localidades como um grafo, objetiva-
se definir um subgrafo com menor custo possível, dado que o espaço de busca de soluções
para esse tipo de problema é considerado complexo, devido o quantitativo de vértices
e arestas associadas ao grafo. Dessa forma, os principais parâmetros considerados são:
tipos de percursos geográficos, pré-existência de infraestrutura de rede e disponibilidade
de energia elétrica. Essas limitações físicas estão relacionadas com a ponderação de custo
e distância da área de interesse, conforme apresentada na Eq. (5.2), em que associa-se a
G∆i

uma função de custo definida como a soma dos pesos das arestas que compõem G∆i

(∑wpq,∀eil ∈ Ei).

Assim, para minimizar esta complexidade é utilizado o conceito de árvore geradora,
que por sua vez, é aplicado ao grafo não-dirigido G∆i

, em que qualquer subgrafo de G∆i
é

uma árvore, i.e., um grafo não-dirigido conexo sem circuitos. Esta árvore pode ser definida
como geradora se contém todos os vértices de G∆i

. Como árvores são conexas, todo grafo
não-dirigido dotado de árvore geradora é conexo. Reciprocamente, todo grafo não-dirigido
conexo tem pelo menos uma árvore geradora G∆iST

. Ao ser obter pelo menos uma árvore
geradora G∆iST

de G∆i
, aplicando-se a operação de troca cíclica2 é possível obter todas as

demais árvores geradoras de G∆i
.

A Figura 10a exemplifica a representação do G∆i
, enquanto que as Figuras 10b,

10c, 10d e 10e apresentam algumas das possíveis árvores geradoras obtidas a partir de
G∆i

. No esquema apresentado, a localidade a4 encontra-se destacada das demais, por não
possuir fornecimento regular de energia elétrica (ε4 ← False). Desta forma, apesar de
ser uma das possíveis árvores geradoras de G∆i

, a árvore apresentada pela Figura 10b
não é considerada viável pelo módulo de Cenário Geográfico. Ao se aplicar o conceito de
custo para cada uma das árvores consideradas viáveis, qualquer árvore que apresente custo
mínimo será considerada a Árvore Geradora Mínima (AGM), conforme representado pela
Figura 10f, que ilustra que uma das árvores viáveis geradas a partir de G∆i

possui o custo
mínimo, reduzindo assim, o esforço computacional e otimizando a geração de resultados.
2 Operação que retira, uma a uma, as arestas do circuito fundamental formado. Desta forma são geradas

as árvores geradoras associadas às arestas deste circuito, ou seja, tem-se (k − 1) árvores geradoras,
onde k é o número de arestas no circuito fundamental.
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Figura 10 – Representação do processo de definição da Topologia de rede, considerando a
disponibilidade de energia elétrica nas localidades.

Fonte: Autoria própria.

O funcionamento do mecanismo de definição da topologia de rede é resumido pelo
Algoritmo 1. Esse algoritmo possui como entrada o grafo que representa o município mi e
a identificação de qual(is) localidade(s) não possui(em) energia elétrica (an), a exemplo
da Figura 10a. Na linha 3 o conjunto G∆iST

é inicializado como um conjunto vazio. Se o
grafo G∆i

possuir ciclos, para cada ciclo existente em G∆i
, uma aresta é removida, sempre

de forma a manter o grafo conexo. Se ainda existir mais ciclos, a operação é repetida
continuamente, até o último ciclo ser removido de G∆i

, conforme linhas 4-7. Ao final G∆iST

guarda a árvore geradora inicial de G∆i
(linha 8). Assim, as linhas 9-14 buscam obter as

demais árvores geradoras de G∆i
. Na linha 9, o termo edgesk armazena o conjunto de

todas as arestas que foram removidas de G∆i
, e que não estão presentes em G∆iST

. O
loop das linhas 10-14 adiciona individualmente cada um dos elementos de edgesk à árvore
geradora G∆iST

. Cada adição forma um ciclo fundamental em G∆iST
(linha 11). Para cada

ciclo fundamental se executa a operação de troca cíclica que remove individualmente as
demais arestas que compõem o ciclo fundamental (linha 12). Cada remoção gera uma nova
árvore geradora, a ser armazenada em G∆iST

(linha 13). A linha 15 realiza a atualização do
conjunto G∆iST

, ao remover todas as árvores geradoras/topologias que possuem localidades
sem fornecimento regular de energia elétrica como nós não-folha. Finalmente, a linha 16
seleciona entre todas as árvores geradoras armazenadas em G∆iST

, aquela que possui o
custo mínimo e consolida essa em G∆iMST

.

5.4 Módulo de Tráfego de Dados
Esse módulo tem como objetivo caracterizar e estimar a demanda média de tráfego

por área [Mbps/km2] conforme [94, 95], porém, adaptada à realidade de regiões rurais e
remotas. Para isso, esse módulo considera como entrada dados provenientes do módulo
Geográfico, como a área das localidades e municípios, bem como dados demográficos e
socioeconômicos associados a população local. Assim, esse módulo considera dois tipos de
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assinantes móveis. O primeiro tipo são os assinantes de serviços de dados convencionais, e
seu quantitativo é inferido a partir de dados como densidade populacional, porcentagem de
usuários ativos em horário de pico, além da parcela da população com acesso ou habilidades
de uso de dispositivos com capacidade de acesso à rede móvel [96]. O segundo tipo de
assinantes são aqueles associados as aplicações que são utilizadas pela infraestrutura de
serviços públicos da localidade. Tal infraestrutura de serviços contempla aplicações baseadas
em plataformas de IoT e M2M, no contexto de aplicações para e-Learning, e-Health, entre
outras. Tais aplicações são estimadas, tal como [62], e informações estatísticas públicas,
por exemplo, relacionada ao número de habitantes, residências, veículos, estabelecimentos
comerciais, além de informações da infraestrutura municipal, como quantitativo de escolas,
hospitais, servidores públicos, entre outras informações.

Esse módulo também considera um efeito de demanda reprimida no quantitativo de
assinantes, dado que há um problema de equidade urbano-rural relacionado a implantação
de banda larga nessas regiões [97, 98]. Para isso, a densidade de usuários estimada
[usuário/km2] é modelada como uma série temporal, no formato de curva de crescimento
de Gompertz [99]. Assim, é possível considerar o crescimento do número de usuários como
sendo mais lento no início e no final do tempo de análise (atingindo a saturação), em
comparação aos demais períodos de observação.

A demanda de tráfego de dados da localidade an,i é representada por τ in,t [Mbps/km2]
e pode ser obtida a partir da Eq. (5.4). O termo t se refere ao ano de análise, dentro de
um tempo total de T anos (t ∈ T ). Cada localidade abriga um conjunto de usuários de
redes móveis e um conjunto de entidades municipais, tais como escolas, postos de saúde,
unidades de segurança pública, governança e estabelecimentos comerciais que fazem uso de
aplicações de Internet convencionais e aplicações baseadas em plataformas de IoT e M2M.
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A demanda de tráfego de dados por ano da n-ésima localidade (τ in,t) é denotada por:

τ in,t = dun,tαn
∑
j

rj,tsj +
∑
z

dgn,z,tαn,zrz, (5.4)

onde dun,t representa a densidade de usuários móveis [usuários/km2] no ano t, αn representa
a porcentagem de usuários ativos em horários de pico, rj representa a taxa de dados média
gerada por terminais móveis do tipo j [Mbps], enquanto que sj representa a fração de
usuários utilizando terminais do tipo j. A partir das definições de [94], três diferentes
tipos de terminais móveis são considerados, sendo eles, notebooks, tablets e smartphones.
Os terminais são divididos entre dois grupos, em função da demanda de tráfego de dados
exigida pelos usuários, sendo estes, usuário leve (rlevej ) e usuário pesado (rpesadoj ), onde
os requisitos médios de capacidade de um terminal leve equivalem a 1/8 dos terminais
pesados. A partir do exposto, o termo rj,t pode ser computado como:

rj,t = ht · rpesadoj + (1− ht) · rlevej , (5.5)

onde o termo ht representa a proporção de terminais pesados para o ano t. Conforme a Eq.
(5.4) a densidade de usuários móveis dun,t [usuários/km2] pode ser expressa pela Eq. (5.6):

dun,t = ξt · θi · ρn, (5.6)

onde ξt representa a projeção de potencias usuários da população com serviços de Internet
no ano t, θi representa a parcela da população de mi com potencial acesso ou habilidades
de uso de dispositivos móveis, enquanto que ρn denota a densidade populacional desta
localidade. Enquanto isso, o termo ξ(t) representa a curva de crescimento de Gompertz,
conforme Eq. (5.7):

ξt = µ · e−βe−σ·t
, (5.7)

onde os parâmetros µ, β e σ são utilizadas para ajustar a projeção de crescimento de
potenciais usuários de serviços de Internet ao longo do tempo. Em particular, o parâmetro
µ determina a taxa final de potenciais usuários, enquanto que σ representa a taxa de
crescimento do número destes terminais e o parâmetro β representa a taxa inicial de
adoção. Assim, quanto maior σ, mais rápido a proporção de usuários móveis aumenta ao
longo dos anos na localidade.

Ainda, conforme a Eq. (5.4), o termo dgn,z,t denota a densidade de terminais utilizados
pelas entidades municipais no ano t, como aplicações de IoT e M2M, enquanto que z
denota os tipos de aplicações utilizadas. O parâmetro αn,z representa a porcentagem de
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terminais ativos que usam aplicações de IoT e M2M na localidade e rz denota a taxa média
de dados para aplicações do tipo z. O termo dgn,z,t pode ser obtido da seguinte forma:

dgn,z,t = ξz,tNn,z

An
, (5.8)

onde ξz,t representa a curva de Gompertz definida na Eq. (5.7) para representar a taxa de
adoção de terminais de aplicações de IoT e M2M, Nn,z denota o potencial quantitativo de
terminais do tipo z e An representa a área territorial da n-ésima localidade. Consequente-
mente, a demanda total de tráfego do município mi pode ser representada por ∑∀n∈Ni τn,t,
e a partir da combinação das equações (5.4 - 5.8) o resultado é estimativa da previsão de
tráfego de dados de um dado município para qualquer ano t.

5.5 Módulo de Rede de Rádio
O objetivo desse módulo é definir os tipos de tecnologia de rádio, bem como a

quantidade e os tipos de equipamentos a serem instalados na rede de acesso. Para isso,
são consideradas diferentes estratégias de expansão da rede móvel baseadas nos modelos
brownfield e greenfield, para estimar a capacidade atual de atendimento (se existente), e
assim projetar a rede de acesso de acordo com os serviços e aplicações de TIC adaptados
às necessidades dos usuários, conforme estimativa realizada pelo módulo de Demanda de
Tráfego de Dados.

Neste contexto, o módulo considera dados provenientes de operadoras locais, como
por exemplo, informações relacionadas a infraestrutura de rede e tipos de tecnologias
móveis pré-existentes (se houver). Para fins de redução de custo, é possível o aproveitamento
parcial da infraestrutura (por exemplo torres, cabeamento elétrico, entre outros), assim
como, é possível a atualização da interface de rádio da BS. Essa atualização possui como
princípio o tempo de maturidade tecnológica [100], para permitir o desenvolvimento das
tecnologias e aumentar o grau de penetração dos dispositivos móveis. Além disso, este
módulo pondera também por estratégias de implantação de rádio baseadas em novas
tecnologias de rádio, como o 5G, dado o contexto de aplicações IoT e M2M que contribuem
parcialmente para a justificativa de implantação de redes móveis em áreas rurais e remotas.

Para toda localidade an,i de Ni, caso o termo γn,i assuma valor lógico verdadeiro,
denota-se a pré-existência de infraestrutura legada de rádio que já proporciona algum tipo
de cobertura na localidade. Com base na demanda de tráfego da localidade do município
(τ in,t) definida pela Eq. (5.4), a capacidade de atendimento de rádio a ser expandida na
localidade do município no ano t (CexpR,i

n,t ) pode ser expressa por:

CexpR,i
n,t = (1 + ϕrm)τ in,t −

Ci
n,t

An,i
, (5.9)



Capítulo 5. Framework de Planejamento Técnico-Econômico de Redes Banda Larga com foco em Áreas
Rurais e Remotas 72

onde ϕrm é um parâmetro que representa uma margem de atendimento reserva para
garantir o atendimento de usuários e aplicações de rede em momentos de pico de tráfego.
O termo Ci

n,t representa a capacidade de atendimento acumulada de BSs pré-existentes
na localidade no ano t [Mbps], i.e., Ci

n,t = ∑
bC

BS
b,t , onde b denota os tipos de BS pré-

existentes na localidade an,i. Caso a localidade não possua qualquer tipo de capacidade de
atendimento de rádio pré-existente (Ci

n,t = 0), este módulo considera a implantação de
uma BS outdoor para provimento de cobertura básica na localidade, podendo esta BS ser
do tipo Macro Base Station (MBS) ou Micro Base Station (MiBS).

Adicionalmente, este módulo também utiliza um sistema especialista baseado
em Inteligência Artificial (IA), para definir a escolha entre os tipos de BSs apresentados.
Informações como área territorial (An,i) da localidade, e tecnologia de rede móvel disponível
no ano t (e sua capacidade de cobertura estimada) são consideradas pelo sistema. Em
particular, o módulo considera o uso de um sistema fuzzy (conforme representado pela
Figura 11) para definir este processo de escolha, dado que sistemas fuzzy são úteis para
gerenciar a imprecisão e a incerteza em um processo de raciocínio de um sistema, sendo
possível a otimização parcial e automática de parâmetros de rede [101].

Figura 11 – Ilustração da arquitetura geral da lógica fuzzy com entradas e saídas usadas
pelo módulo de Rede de Rádio.

Fonte: Autoria própria.

Como entradas para o sistema são considerados dados como a área da localidade
(An,i), as tecnologias de redes móveis disponíveis para implantação e modelos pathloss
que estimam a área de cobertura de uma BS [102, 103, 104]. O subsistema de fuzzificação
recebe as variáveis de entrada do sistema e uma função de associação é calculada para
cada entrada do sistema fuzzy. O subsistema de banco de dados define as funções de
associação difusa que permitem atribuir os graus de associação aos conjuntos fuzzy. Essa
atribuição é construída a partir de conceitos, que são subjetivamente definidos e baseados a
partir do conhecimento especializado. O mecanismo de inferência identifica regras a serem
acionadas e calcula os valores fuzzy das variáveis de saída usando um método de inferência
max–min [105]. Em seguida, as saídas obtidas para cada regra são combinadas em um
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único conjunto usando um operador de agregação fuzzy. A regra com o mais alto grau de
verdade é selecionada e em seguida, a função de associação a ser ativada é determinada,
de modo a especificar o tipo de BS b a ser implantada na localidade.

A partir da definição da Eq. (5.9), o termo CexpR,i
n,t pode assumir valores positivos

ou negativos. Caso CexpR,i
n,t assuma valores positivos (CexpR,i

n,t > 0), há a necessidade de
expansão da capacidade instalada. Caso contrário (CexpR,i

n,t ≤ 0), a capacidade da rede de
acesso existente na localidade é considerada suficiente para atendimento da demanda de
tráfego no ano t. Caso seja possível a atualização tecnológica, esse módulo considera a
atualização da interface de rádio da BS (por exemplo, de uma interface 2G para 3G, por
exemplo). A partir do eventual processo de atualização, caso a condição Cexp

n > 0 ainda
persista, a implantação de novas BSs é considerada, porém uma implantação baseada em
aumento de capacidade e não de cobertura.

Desta forma, consideramos duas possíveis estratégias de implantação de novas
BSs, conforme [30]: (i) implantação homogênea de MBSs (ii) implantação de Small Base
Stations (SBSs). O tempo de maturação de novas tecnologias de rádio é representado pelo
parâmetro ζi, que representa um período de tempo em anos, após o qual a operadora de
rede passará a fazer implantações baseadas em 5G (t ≥ ζn,i). O total de BSs do tipo b que
precisam ser implantadas na localidade no ano t (NBS

b,t ) pode ser computado conforme a
Eq. (5.10):

NBS
b,t = CexpR,i

n,t · An,i
CBS
b,t

. (5.10)

Finalmente, o funcionamento geral do módulo de Dimensionamento de Rede de
Rádio é resumido pelo Algoritmo 2. A linha 3 recupera no termo Ni, que representa todas
as localidades do município mi, conforme a definição da Eq. 5.4. O algoritmo executa o
loop principal entre as linhas 4-31. O critério de parada deste loop é o tempo máximo de
análise T . O loop interno das linhas 5-30 representa o dimensionamento da rede de rádio
sendo computado individualmente para cada localidade an. As linhas 6-8 computam a
área da localidade, a demanda de tráfego de dados, e se há infraestrutura pré-implantada
no ano t. Entre as linhas 9-13, caso não haja qualquer tipo de infraestrutura pré-existente,
realiza-se a implantação de uma BS outdoor (MBS ou MiBS) utilizando o sistema fuzzy
que compõe o módulo. A linha 14 define o tipo de BS a ser implantada por capacidade
e a linha 15 recupera a capacidade das BSs existentes na localidade. A linha 16 faz o
cálculo da capacidade de tráfego a ser expandida na localidade (CexpR,i

n,t ). O loop das linhas
17-23 avalia se a capacidade de atendimento existente é capaz de atender a demanda de
tráfego para o ano t. Em caso negativo, as BSs existentes são atualizadas para gerações
mais recentes, enquanto que nada é feito se a capacidade de atendimento existente for
capaz de atender a demanda. Por fim, as linhas 25-28 são atingidas caso a capacidade a
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ser implantada na localidade ainda seja maior que a capacidade de atendimento existente,
mesmo após as atualizações. Neste caso, com base em CexpR,i

n,t , um quantitativo de BSs
NBS
b é dimensionado e implantados na localidade an,i.

5.6 Módulo de Rede de Transporte
O objetivo desse módulo é determinar o tipo de tecnologia de transporte e a

quantidade de equipamentos que devem ser instalados na localidade an,i para estabelecer a
comunicação até o CO. Para isso, esse módulo leva em consideração dados provenientes de
operadoras locais, como por exemplo, informações a cerca da infraestrutura e capacidade
da rede de transporte pré-existente (se houver). Além disso, esse módulo também recebe
como entrada as saídas dos módulos de Rede de Rádio e Geográfico como a capacidade de
atendimento estimada, e a topologia física da rede gerada para o município mi.

O transporte de redes de comunicação é responsável por agregar o tráfego dos
usuários da rede de rádio, ou seja proveniente das BSs, e transportá-lo para o núcleo da
rede. Conforme especificado no módulo de Rede de Rádio, é possível que a localidade ci
ou an,i já possua alguma infraestrutura de rádio atendendo aquela área de serviço, assim,
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supõe-se que também já exista algum tipo de infraestrutura de transporte para agregação
da demanda de tráfego. Assim, com base na capacidade de atendimento de rádio a ser
expandida na localidade do município (CexpR,i

n,t ), a capacidade da rede de transporte a ser
expandida na localidade do município no ano t (CexpT,i

n,t ) pode ser calculada conforme:

CexpT,i
n,t = CexpR,i

n,t − CpreT,i
n,t (5.11)

onde o termo CpreT,i
n,t representa a capacidade de atendimento de transporte pré-existente

na localidade do município no ano t [Mbps]. Caso a localidade não possua qualquer tipo
de capacidade de transporte pré-existente (CpreT,i

n,t = 0), este módulo considera uma nova
implantação da rede de transporte para atender aquela localidade. Assumimos que a
localidade responsável por conectar outra localidade possui capacidade de transporte
suficiente para efetuar a comunicação.

As operadoras podem considerar mais de uma tecnologia para suas redes de
transporte, cujo os conjuntos de tecnologias dependem de vários fatores, dentre eles,
capacidade, confiabilidade, facilidade, tempo de implantação, entre outros [106]. Neste
contexto, o módulo considera implantações de transporte baseadas em rádio microondas
e fibra ótica. Para a primeira opção, pondera-se por viabilidade, facilidade e tempo de
implantação reduzido, dado que a maioria das localidades não possuem implantações pré-
existentes. Já para questões relacionadas ao provimento de transporte em alta capacidade
e confiabilidade de transmissão, o módulo pondera por implantações baseadas em fibra
ótica. Desta forma, este módulo considera três soluções de implantação de transporte.

A primeira solução é baseada em rádio microondas e considera a topologia Ponto-a-
Ponto [do inglês, Point-to-Point (PtP)], a segunda é baseada em fibra ótica com topologias
PtP e Ponto-Multiponto [do inglês, Point-to-Multipoint (PMP)], enquanto que a terceira
solução é baseada em uma solução híbrida, que combina transporte baseado em fibra e
rádio microondas, seguindo as topologias PtP e PMP.

5.6.1 Rede de Transporte baseada em Rádio

As tecnologias de microondas demonstra custo-benefício e flexibilidade compatível
com a implantação de rede em áreas rurais e remotas. Geralmente, essa tecnologia opera
na banda de 6-42 GHz, além de possuir um esquema de comunicação baseado em linha de
visada direta [do inglês, Line-of-Sight (LOS)] entre dois pontos de rede [30].

A Figura 12 apresenta a topologia PtP de transporte baseada em rádio microondas.
Cada BS é equipada com uma antena de microondas de baixa capacidade. Para MBSs ou
MiBSs, a torre de comunicação da estrutura de rádio também é utilizada para a fixação das
antenas de microondas. Enquanto que para SBSs realiza-se a instalação de estruturas de
fixação, como hastes ou mastros para garantir as condições de LOS necessárias. De acordo
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com a topologia PtP é necessário a implantação de um par de antenas de microondas, um
em cada extremidade do enlace de rede sem fio. Geralmente, quando várias antenas de
microondas estão co-localizadas em um lugar, um mastro de torre precisa ser instalado,
conhecido como hub de microondas [39], nesse contexto, essas antenas são fixadas em BSs
específicas localizadas estrategicamente, para fins de compartilhamento de infraestrutura.

Figura 12 – Topologia de rede de transporte PtP baseada em rádio microondas.
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Fonte: Autoria própria.

A rede é equipada com dois níveis de hubs de microondas, conforme [30]. Cada hub
de primeiro nível, localizado na localidade an, concentra o tráfego de dados através de
um switch de transporte e encaminha este tráfego ao hub de segundo nível, posicionado
na localidade ci, o qual é conectado diretamente ao núcleo da rede. O quantitativo de
switches de transporte em cada hub (NCS

t ) no ano t pode ser definido como:

NCS
t =

⌈
NMWL
t

NCS
ports

⌉
, (5.12)

onde NMWL
t denota o quantitativo de enlaces de microondas associado ao hub e NCS

ports

representa o quantitativo de portas de um switch de transporte. Este módulo considera os
modelos de propagação apresentados em [107] para dimensionar os enlaces de microondas,
de forma a considerar os modelos de atenuação por chuva conforme ITU-R P.530 [108], e
assim determinar os tipos de antena, dimensão da antena e capacidade de transmissão
esperados para uma dada região.

5.6.2 Rede de Transporte baseada em Fibra Ótica

A rede de transporte baseada em fibra ótica desperta grande interesse para a
modernização das comunicações. Estas superam os sistemas tradicionais em termos de
fator de atenuação, que estabelece a distância máxima de transmissão sem necessidade
de repetidores, e a largura de banda, que fixa a taxa máxima de modulação permitida
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dentro de uma dada distância, sem necessidade de se recuperar a forma dos pulsos. Por
estarem distantes dos centros urbanos, as localidades rurais geralmente carecem de serviços
confiáveis de internet, além de garantia de QoS aceitaveis de redes banda larga.

O módulo de Dimensionamento de Rede de Transporte, ao utilizar transporte
baseado em Fibra ótica, considera 2(duas) topologias de rede baseadas em tecnologia PON
(conforme representado pela Figura 13), seguindo as definições de [40] para PtP e PMP.
Nestas topologias, o enlace de fibra é implantado desde o Optical Line Terminal (OLT)
até as BSs da rede de rádio ou até as cabines locais instaladas em cada localidade. Em
ambas as topologias, o OLT localizado no CO é responsável por agregar o tráfego total de
todas as localidades e encaminha-lo ao núcleo da rede.

Figura 13 – Topologias de rede de transporte baseada em fibra ótica.
(a) Topologia PtP.
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A Figura 13a ilustra a topologia PtP, onde cada BS é conectada a uma Optical
Network Unit (ONU), que por usa vez conecta-se a um OLT via fibra dedicada. A cabine
pertencente a localidade acomoda os equipamentos de transporte OLT responsáveis por
atender aquela área de serviço de rede. O OLT da localidade agrega o tráfego local e
encaminha-o ao OLT localizado no CO. De modo complementar, a Figura 13b ilustra a
topologia PMP, onde cada BS da localidade é conectada a um ONU, que se conecta a
um OLT via rede de distribuição PON. A cabine pertencente à localidade acomoda os
equipamentos de transporte responsáveis pelo atendimento local dos serviços de rede.

Por fim, para definir os tipos e quantitativos de equipamentos necessários na rede
de transporte, este módulo considera os modelos apresentados em [109], que computam o
número total de OLTs, ONUs e splitters, em função da topologia adotada.
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5.6.3 Rede de Transporte Híbrida

Finalmente, a solução de transporte baseada em rede híbrida, considera fibra para
o transporte das BSs e rádio microondas para o transporte das localidades de mi, conforme
apresentado me [109]. Assim, este modelo de topologia considera as definições dos modelos
de rede de transporte apresentados anteriormente, conforme subseções (5.6.1) e (5.6.2).

Deste modo, de acordo com os conceitos da rede de fibra, esta arquitetura segue a
topologia PMP, em que BSs são equipadas com ONUs que conectam-se ao OLT, via redes
PON (conforme representado pela Figura 14). Por outro lado, para realizar a comunicação
baseada em rádio microondas, adota-se a rede baseada em rádio e topologia PtP, onde um
par de antenas de alta capacidade são instaladas em hubs de cada localidade, de acordo
com os níveis de agregação de tráfego de cada hub.

Figura 14 – Arquitetura de rede baseada em fibra ótica e rádio microondas.
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5.7 Módulo de Rede
O objetivo do módulo de Rede é consolidar o quantitativo total de equipamentos

que constitui a rede de comunicação banda larga e estimar o consumo total de energia,
assim como realizar o dimensionamento de infraestrutura nova e equipamentos necessários
ao funcionamento do CO. Para estimativa do volume de energia, considera-se a saída dos
módulos de Rádio e Transporte, além do quantitativo de equipamentos dimensionados por
este módulo, após sua execução.

Em relação ao dimensionamento dos equipamentos que compõe o CO, este módulo
leva em consideração o uso de tecnologias SDN e NFV. Através desta abordagem de
virtualização em redes, adapta-se as funções relativas ao Evolved Packet Core (EPC) em
um ambiente multi-operadora, criando um número de EPCs independentes na mesma
infraestrutura física. Estes EPCs são distribuídos em vários Servidores Virtuais [do inglês,
Virtual Server (VS)] em execução, sendo que estes, estão instanciados em Servidores
Computacionais Físicos [do inglês, Physical Servers (PSs)] de uso geral. Esse paradigma
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remove os componentes que executam originalmente essas operações em appliances de
hardware dedicados, de forma a manter principalmente equipamentos de propósito geral
instalados no CO.

Para o dimensionamento do quantitativo de PSs necessários ao funcionamento da
rede, este módulo computa o quantitativo estimado no ano t como NPS

t , conforme:

NPS
t =

⌈∑
n τ

i
n,tAn,i

CV SNV S
PS

⌉
, (5.13)

onde CV S representa a capacidade individual de atendimento de um VS [Mbps/servidor
virtual] e NV S

PS denota o quantitativo médio de instâncias virtuais concorrentes em um
servidor físico [número de instâncias virtuais/número de servidores físicos].

Apesar do uso de componentes virtualizados por meio de SDN e NFV, ainda é
necessário um quantitativo mínimo de (bare metal) switches para prover conectividade
física entre os componentes da rede e agregar o tráfego a ser encaminhado à Internet.
Desta forma, o quantitativo de switches de agregação NAS

t no ano t é computado como:

NAS
t =

⌈
NPS
t

NAS
ports

⌉
, (5.14)

onde NAS
ports denota o quantitativo de portas de um switch de agregação.

Além disso, estes equipamentos precisam ser armazenados e instalados em uma
estrutura específica no CO. Neste contexto, este módulo considera o modelo de CO
redefinido como um data center, dado o contexto de virtualização inerente ao uso de
tecnologias SDN e NFV [110]. Com este modelo é possível obter ganhos de agilidade, dada
a capacidade de implantar elasticamente serviços, de acordo com a demanda de tráfego.
Adicionalmente, este modelo de implantação está baseado na utilização de data centers
modularizados, na forma de micro data centers (µDC).

A utilização de µDCs no contexto de operadoras de redes de telecomunicações está
associada à redução de custos de implantação e melhorias na eficácia de uso de energia
elétrica consumida [111]. Dessa forma, este módulo representa a capacidade máxima de
instalação de equipamentos de um µDC por LµDC , expressa em unidades de rack [U].
Como a infraestrutura de µDC é expansível, o quantitativo de µDCs no ano t, NµDC

t pode
ser obtido a partir da seguinte expressão:

NµDC
t =

⌈
LPSNPS

t + LASNAS
t

LµDC

⌉
, (5.15)

onde os termos LPS e LAS denotam o espaço utilizado no rack de equipamentos por cada
PS e switch de agregação, respectivamente.



Capítulo 5. Framework de Planejamento Técnico-Econômico de Redes Banda Larga com foco em Áreas
Rurais e Remotas 80

5.8 Módulo de Sistema Fotovoltaico
O objetivo deste módulo é realizar o dimensionamento do quantitativo de equi-

pamentos do SFV a ser utilizado para o atendimento energético da rede. Para isso, este
módulo considera o consumo total de energia consolidado no módulo de Rede, assim como
nossa metodologia prévia de dimensionamento de um SFV on-grid, aplicado ao contexto
de Hetnets [81], para diminuição do OPEX da operadora e contribuição com a redução de
dióxido de carbono (CO2) na atmosfera.

Entretanto, dada a potencial não confiabilidade ou disponibilidade de fornecimento
de energia elétrica em regiões rurais ou remotas [80], este módulo considera também o
dimensionamento de um SFV off-grid [112]. Dessa forma, consideram-se dados proveniente
das concessionárias locais de energia elétrica, bem como a demanda energética total da
rede, consolidada pelo módulo de dimensionamento de rede.

O dimensionamento do SFV é realizado considerando cada localidade an,i e ci do
município mi. Esse dimensionamento inclui a demanda energética dos equipamentos de
rádio e transporte, assim como os equipamentos do CO, quando a localidade se referir
à sede do município. Caso alguma localidade não possua qualquer tipo de fornecimento
regular de energia, este módulo considera a implantação de um SFV off-grid. Porém, caso
haja fornecimento regular de energia elétrica, este módulo considera a adoção de um SFV
on-grid, de forma a ponderar ainda sobre a confiabilidade deste fornecimento, dados os
critérios de continuidade do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica.

Para definir o grau de confiabilidade de fornecimento de energia elétrica, o módulo
aplica os conceitos de duração média de interrupção (IAD) e frequência média de interrupção
(IAF ). O termo IAD denota o tempo de interrupção [horas], ao qual uma localidade
permanece sem fornecimento regular de energia elétrica. Este quantitativo de tempo em
geral apresenta-se em escala anual [horas/ano]. O termo IAF representa o quantitativo
de eventos de interrupção de energia em um dado ano. Assim, para um município ou
localidade ser considerado confiável por este módulo, tais indicadores devem ser inferiores
à limites máximos previamente estabelecidos, i.e., (1 + ϕEn)IAD < IMax

AD e (1 + ϕEn)IAF <
IMax
AF , onde ϕEn define uma margem adicional de segurança de fornecimento de energia
elétrica (ϕEn > 0). Caso a condição apresentada não seja satisfeita, o módulo considera o
fornecimento de energia elétrica como não confiável, apesar de disponível.

A partir do exposto, para localidades com fornecimento de energia elétrica não
confiável, este módulo também leva em consideração a implantação de um banco de
baterias para armazenar a carga energética da rede em períodos esperados de interrupção,
a partir dos parâmetros IAD e IAF . Caso o SFV a ser implantado seja off-grid, este
dimensionamento do banco de baterias leva em consideração o tempo médio de horas/dia
no qual não é possível o aproveitamento de radiação solar. Assim, o dimensionamento
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do quantitativo de baterias estacionárias a ser instaladas no banco de baterias, pode ser
calculado conforme a seguinte expressão:

NSB
t =

⌈PNet
t T SBusage
CSB

⌉
, (5.16)

onde PNet
t e T SBusage representam a potência total dos equipamentos de rede [W] e o tempo

médio diário que SFV não gera energia elétrica [horas]. Em particular, para as localidades
com fornecimento de energia elétrica não confiável assumimos que T SBusage é computado
a partir de IAD e IAF , i.e., T SBusage = (1 + ϕSB) IAD

IAF
, onde ϕSB representa uma fator de

escala para garantir uma margem de segurança no dimensionamento do banco de baterias
(ϕSB > 0). Adicionalmente, CSB denota a capacidade de autonomia útil de uma bateria
estacionária [Wh], podendo ser computada conforme:

CSB = CSB
ratedP

DoDESB, (5.17)

onde CBS
rated denota a capacidade nominal da bateria [Wh], PDoD define a profundidade

máxima de descarga [%] e EBS simboliza a eficiência global da bateria [%].

5.9 Módulo de Mercado
O módulo de Mercado pondera por parâmetros relacionados ao mercado como

preço médio da assinatura de serviços de Internet ou mesmo a parcela economicamente
ativa da população. Além disso, esse módulo considera a saída do módulo de Demanda de
Tráfego como a demanda média de tráfego por área [Mbps/km2]), bem como, a fatia de
mercado da operadora de rede para estimar a receita financeira proveniente da prestação
de serviços de Internet. Assim, a receita financeira bruta obtida pela operadora F inc

t no
ano t, pode ser definida pelo termo:

F inc
t = λt(Suserfee,tN

user
t Iwp + Sgovfee,tN

gov
t ), (5.18)

onde λt representa a fatia de mercado da operadora de rede, enquanto que Suserfee,t e S
gov
fee,t

denotam valores médios de assinatura de serviços de dados para usuários convencionais
e entidades governamentais, respectivamente. O termo Nuser

t pode ser definido como o
quantitativo de assinantes convencionais no ano t, e Iwp denota a parcela economicamente
ativa da população. De forma análoga, o termo N gov

t pode ser definido como o quantitativo
de assinaturas governamentais no ano t. A Eq. (5.19) apresenta a modelagem do ARPU
[$/usuários] utilizada neste módulo:

ARPUt = F inc
t

Nuser
t +N gov

t

. (5.19)
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5.10 Módulo de Negócio
O módulo de Negócio busca relacionar parâmetros associados aos modelos de negó-

cios que podem ser utilizados pelos diferentes atores envolvidos no projeto de implantação
de rede, de modo a avaliar seu impacto nos custos de implantação e operação da rede. Os
atores de negócio incluem, provedores de rede, provedores de serviços e a operadora de rede
móvel [do inglês, MNO]. Os parâmetros utilizados baseiam-se na existência de capacidade
atual e torres de comunicação, além de regulamentos associados ao compartilhamento de
infraestrutura.

Desta forma, este módulo considera os modelos de negócios Brownfield e Greenfield,
conforme apresentados por [109]. Além disso, o módulo também considera modelos de
negócio baseado em aluguel e propriedade de fibra ótica, conforme [40]. A partir do exposto,
este módulo considera alguns dos possíveis casos de negócios relacionados a implantações
de rádio e transporte, conforme listagem apresentada a seguir:

• Caso 1: A MNO considera infraestrutura pré-existente rádio e/ou transporte;

• Caso 2: A MNO aluga a infraestrutura de rede de transporte;

• Caso 3: A MNO implanta infraestrutura própria de rede de transporte.

5.11 Módulo de Custo
Este módulo busca modelar em escala temporal as variáveis de custo associadas ao

TCO da rede recebendo como entrada dados provenientes dos módulos de Negócio e Rede,
assim como do módulo de Sistema Fotovoltaico. Uma das variáveis consideradas é o volume
de operações de manutenção e reparos necessários à infraestrutura de rede. Neste sentido,
este módulo busca ponderar sobre o uso de eventual garantia de equipamentos, que podem
ser considerados para redução de despesas relacionadas ao dano de equipamentos. No caso
de inversores solares, por exemplo, o uso do tempo de cobertura da garantia concentra
despesas relacionadas à reparos, após a finalização do período de garantia.

Este módulo considera ainda que despesas relacionadas com custeio de salários,
aluguel de infraestrutura e energia elétrica frequentemente apresentam comportamento
inflacionário ao longo do tempo, enquanto que despesas relacionados à aquisição de compo-
nentes de hardware, geralmente sofrem redução em função de fatores como popularização
e amadurecimento da tecnologia envolvida. Assim, este processo de variação de preço deve
ser obrigatoriamente ponderado ao se dimensionar os custos de implantação e operação da
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rede. Desta forma, o módulo de custo utiliza um modelo linear para calcular a variação de
custos, conforme [113]:

Prt = Pr0 + χPrt−1, (5.20)

onde, Prt representa o preço de um item de custo no ano t e Pr0 representa o preço no
ano 0 do projeto de implantação. O parâmetro χ denota um fator de atualização de preço.
Ao assumir valores negativos, χ pode ser aplicado ao cálculo de despesas de aquisição de
hardware, que normalmente decaem ao longo do tempo. Por outro lado, valores positivos
de χ podem ser aplicados ao cálculo de variação de despesas correntes, como salários,
custos de energia e aluguel.

Além disso, MNO frequentemente devem cumprir acordos de nível de serviço [do
inglês, Service Level Agreement (SLA)], relacionados à parâmetros mínimos de disponi-
bilidade e interrupção de serviço. Desta forma, este módulo considera o pagamento de
eventuais penalidades financeiras por questões de indisponibilidade que afetem suficien-
temente o cumprimento dos níveis de SLA considerados. Sob a perspectiva de eventual
custeio destas penalidades financeiras, estas são computadas pelo módulo de Custo Total
de Propriedade, apresentado na próxima seção.

5.12 Módulo de Custo Total de Propriedade
Este módulo possui o objetivo de dimensionar o TCO dos elementos associados a

rede, com base nas metodologias apresentadas por [39, 40, 113]. Para isso, considera-se o
quantitativo total de equipamentos de rede consolidados nos módulos de Rede, assim como
o quantitativo de equipamentos provenientes do módulo de Sistema Fotovoltaico. Neste
contexto, os modelos de TCO utilizados contemplam a soma das despesas de CAPEX e
OPEX, em escala de análise temporal e de tráfego, abrangendo custos desde a fase de
implantação, até a fase de operação e manutenção da rede de comunicação banda larga.

5.12.1 Despesas de CAPEX

Para estimar as despesas de CAPEX, este módulo considera investimentos finan-
ceiros de aquisição, instalação e custos de infraestrutura dos equipamentos associados à
rede. Em função da instalação ser potencialmente realizada em locais de difícil acesso ou
distantes de grandes centros urbanos, a taxa de instalação é parametrizada com um fator
de distância, que também possui influência direta nos custos de manutenção.

Custos de Equipamentos. O custo total de equipamentos CoEq corresponde a soma de
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todas as despesas relacionadas à aquisição dos equipamentos EqP , e sua instalação EqI
em seus respectivos locais de uso, conforme:

CoEq = EqP + EqI . (5.21)

O custo total de aquisição dos equipamentos EqP pode ser definido como:

EqP =
∑
t

EqRANP,t + EqTP,t + EqCOP,t + EqSFVP,t , (5.22)

onde os termos EqRANP,t , EqTP,t, EqCOP,t , EqSFVP,t definem respectivamente, os custos de aquisi-
ção dos componentes da rede de rádio, da rede de transporte, do CO e do SFV no ano t.
Essa aquisição anual ocorre devido ao aumento gradual da demanda de tráfego (modelado
pela curva de Gompertz) que resulta em consequente atualizações de capacidades exigidas.
Assim, novos elementos associados a rede são adicionados sempre que necessário. O termo
EqRANP,t pode ser definido como:

EqRANP,t =
∑
b

NBS
b,t Pr

BS
b,t , (5.23)

onde NBS
b,t e PrBSb,t denotam o quantitativo de BSs do tipo b atualizadas ou implantadas e

seu respectivo custo financeiro. Os custos dos elementos da rede de transporte dependem
do tipo de comunicação a ser utilizada (rádio microondas ou fibra ótica). Assim, o termo
EqTP,t pode ser computado como:

EqTP,t = EqWM
P,t + EqFP,t (5.24)

onde EqWM
P,t e EqFP,t representam o custo total de aquisição dos equipamentos de transporte

de rádio microondas e fibra ótica, respectivamente. O termo EqWM
P,t é computado como:

EqWM
P,t = NCS

t PrCSt +
∑
j

2NMWL
j,t PrMWA

j,t (5.25)

onde NCS
t e PrCSt representam o quantitativo e o preço de aquisição de switches de

transporte que estão conectados nas antenas de microondas. Os termos NMWL
j,t e PrMWA

j,t

denotam o quantitativo de enlaces de microondas do tipo j e o preço de uma antena de
microondas para este tipo de enlaces. O termo EqFP,t pode ser obtido da seguintes forma:

EqFP,t =
∑
i

NF
i,tPr

F
i,t (5.26)

onde NF
i,t e PrFi,t denotam o quantitativo de equipamentos de fibra ótica do tipo i (OLTs,

ONUs e splitters), e o preço unitário desses equipamentos, respectivamente. O tipo e
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o número de equipamentos necessários na rede de transporte de fibra podem variar
dependendo da topologia escolhida (por exemplo, PtP ou PMP).

Adicionalmente, o custo de aquisição dos equipamentos que compõe o CO EqCOP,t

pode ser obtido da seguinte forma:

EqCOP,t = λt(NPS
t PrPSt +NAS

t PrASt ), (5.27)

ondeNPS
t e PrPSt representam o quantitativo e o preço de servidores físicos novos instalados,

e os termos NAS
t e PrASt definem o quantitativo de switches de agregação novos adquiridos

e o preço unitário de aquisição destes switches.

Com relação aos custos dos equipamentos do SFV EqSFVP,t , estes podem ser compu-
tados conforme:

EqSFVP,t = NSP
t PrSPt +NSI

t PrSIt +NSB
t PrSBt , (5.28)

onde NSP
t , NSI

t e NSB
t representam respectivamente, o quantitativo de painéis solares,

inversores e baterias estacionárias implantadas, assim como, PrSPt , PrSIt e PrSBt denotam
o preço unitário de aquisição desses equipamentos, nesta ordem.

Em continuação a definição da Eq. (5.21), o termo EqI define o custo total de
instalação de cada tipo de equipamento é baseado no tempo que leva-se para instalar e
testar cada elemento de rede, conforme:

EqI = Ntech

∑
t

St(TRANI,t + T TI,t + TCOI,t + T SFVI,t ), (5.29)

onde Ntech representa o quantitativo de técnicos necessários ao processo de instalação,
sendo computado a partir do total de equipes Nteam e do quantitativo de técnicos por time
N tech
team (Ntech = NteamN

tech
team). O parâmetro St representa a remuneração média por hora

de um técnico no ano t, enquanto que os termos TRANI,t , T TI,t, TCOI,t , T SFVI,t definem o tempo
estimado para a instalação dos equipamentos da rede de rádio, transporte, CO e do SFV,
respectivamente. O termo TRANI,t pode ser computado como:

TRANI,t =
∑
b

(NBS
b,t T

BS
I,b + 2T Tr), (5.30)

onde NBS
b,t denota o quantitativo de BSs do tipo b a serem instaladas e TBSI,b representa o

tempo de instalação associado, enquanto que T Tr denota o tempo de viagem médio até o
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local de instalação. O tempo estimado para a instalação dos equipamentos de transporte
T TI,t pode ser obtido da seguinte forma:

T TI,t = TMW
I + T FI , (5.31)

onde TMW
I e T FI representam o tempo de instalação dos equipamentos de rádio microondas

e fibra ótica, respectivamente. O termo TMW
I pode ser computado como:

TMW
I,t = NCS

t TCSI +
∑
j

2(NMWL
j,t TMWA

I,j + T Tr), (5.32)

onde NCS
t e TCSI definem o quantitativo de switches de transporte e o tempo de instalação

de um switch. O termo NMWL
j,t define o quantitativo de enlaces de microondas do tipo j,

enquanto que TMWA
I,j representa o tempo de instalação de uma antena de microondas deste

tipo de enlace. O tempo de instalação da fibra ótica T FI pode ser calculado da seguinte
forma:

T FI,t = NF
fibT

F
I + 2T Tr (5.33)

onde o termo NF
fib define o número total de fibras conectadas usadas na rede de transporte,

enquanto que T FI é o tempo necessário para o técnico fazer as emendas óticas e conectar
os segmentos de fibras. Por outro lado, o tempo de instalação dos equipamentos do CO
TCOI,t no ano t, pode ser definido como:

TCOI,t = λt(NPS
t T PSI +NAS

t TASI + 2T Tr), (5.34)

onde NPS
t representa o quantitativo de PSs implantados e T PSI denota o tempo de

instalação de um servidor servidor. O parâmetro NAS
t representa o quantitativo de switches

de agregação a serem instalados, enquanto que TASI simboliza o tempo de instalação de
um switch de agregação. Finalmente, o termo T SFVI,t é modelado a partir de:

T SFVI,t = NSP
t T SPI +NSI

t T SII +NSB
t T SBI + 2T Tr, (5.35)

onde NSP
t representa o quantitativo de painéis solares implantados e T SPI denota tempo

de instalação de um painel solar. De forma análoga, NSI
t representa o quantitativo de

inversores solar, T SII define o tempo de instalação de um inversor, NSB
t simboliza o total

de baterias estacionárias implantadas e T SBI representa o tempo de instalação de uma
bateria.

Custos de Infraestrutura. O custo total de infraestrutura Coinfra contempla investi-
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mentos necessários à implantação dos elementos associados à rede. Por exemplo, para
a rede de rádio estas despesas se concentram na implantação de torres de comunicação,
enquanto que para o SFV estas despesas incluem a estruturas de fixação dos painéis
solares.

CoInfra =
∑
t

NCT
t PrCTt +NMH

t PrMH
t + λt(NµDC

t PrµDCt ) +NSP
t PrFSt +

+NF
vala,tPr

F
vala,t +NF

fib,tPr
F
fib,t

(5.36)

Na Eq. (5.36), os termos NCT
t e PrCTt denotam o quantitativo de torres de co-

municação e seu respectivo preço unitário, enquanto que NMH
t denota o quantitativo de

mastros para fixação de antenas de microondas e femto BSs, assim como PrMH
t representa

o preço de um mastro. Os termos NµDC
t e PrµDCt definem o quantitativo e o preço de um

µDC. O termo PrFSt denota as despesas associadas à implantação da estrutura de fixação
do painel solar no local de instalação dos painéis. Os termos NF

vala,t e PrFvala,t representam
o comprimento da vala [km] e o preço unitário de uma vala [R$/km], enquanto que NF

fib,t e
PrFfib,t representam, respectivamente, a quantidade de fibra (ou seja, o comprimento total
em [km] a ser comprada e o preço do km de fibra.

5.12.2 Despesas de OPEX

Para definição do OPEX, este módulo busca considerar as despesas relacionadas
ao tempo de operação e manutenção da rede. Para isso consideramos os custos de energia
elétrica, licenciamento de espectro, aluguel de espaço físico, operação e monitoramento. Os
custos relacionados à manutenção abrangem despesas de reparos e manutenções preventivas
e corretivas em todos os componentes associados à rede. Os detalhes de cada componente
de custo são modelados em detalhes a seguir.

Custos de Energia Elétrica. Os custos de energia elétrica CoEn compõem o OPEX
da rede, apesar da adoção do SFV. Para o SFV off-grid este item de custo é assumido
como nulo (CoEn = 0), enquanto que para o SFV on-grid estes custos estão baseados no
pagamento obrigatório de uma taxa de disponibilidade mínima de serviços da concessionária
de energia elétrica e no quantitativo de energia gerado pelo SFV [81]. Assim, diferentemente
dos demais itens de custo do TCO, os custos de energia elétrica representam potenciais
receitas para a operadora de rede, conforme:

CoEn =
∑
t

(PrkWh
in,t Con

Net
t )− PrkWh

out,tT
Net
oper(EnCOt

+
∑
b

NBS
b,t P

BS
b +

∑
j

2NMWL
j,t PMWA

j +
∑
i

NF
i,tP

F
i ),

(5.37)
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onde PrkWh
in,t e ConNett representam o preço da tarifa de compra de energia elétrica e o

consumo mínimo a ser adquirido da concessionaria de energia [kWh]. O termo PrkWh
out,t

define a tarifa de venda da energia gerada pelo SFV [$/kWh], TNetoper define o tempo anual de
operação da rede [horas] e EnCOt define o consumo energético do CO no ano t. A potência
nominal dos equipamentos da rede de rádio e transporte é definido de acordo com os
parâmetros PBS

b , PMWA
j e P F

i representando, respectivamente, a potência de uma BS do
tipo b [kW], antenas de microondas do tipo j [kW] e equipamentos de fibra do tipo i [kW].
O consumo mínimo de energia ConNett pode ser obtido da seguinte forma:

ConNett = NNM
t ConNMMin, (5.38)

onde NNM
t define o quantitativo de medidores bidirecionais utilizados e ConNMMin representa

uma franquia mínima de consumo a ser adquirida da concessionária por medidor bidirecional
[kWh]. O consumo energético dos equipamentos que compõem o CO EnCOt pode ser
computado como:

EnCOt = λt(NPS
t P PS +NAS

t PAS +NµDC
t P µDC), (5.39)

onde P PS, PAS e P µDC representam, respectivamente, a potência nominal de um servidor
físico, switch de agregação e do µDC.

Custo de Aluguel de Espectro e Fibra. Para o cálculo do aluguel de espectro e fibras,
considera-se os resultados do módulo de transporte, como quantitativo de enlaces de
microondas e comprimento total de fibra. O custo anual de aluguel de espectro (CoSL)
para um enlace de microondas licenciado é calculado a partir do quantitativo de enlaces,
que varia dependendo da capacidade do canal e da banda de frequência utilizada. Por
outro lado, para o aluguel de fibras (CoFL) cobra-se uma taxa anual que contempla a
manutenção e reparação das fibras, além de despesas iniciais. Esse custo de aluguel de
fibra é calculado em função do comprimento total de fibras e da taxa de manutenção anual,
conforme [40].

Custos de Manutenção. As despesas de manutenção CoM contemplam o custo anual
de atividades de manutenção preventiva dos equipamentos associados à rede. Além disso,
são contempladas despesas relacionadas ao monitoramento e operação em tempo integral.
Tais despesas estão principalmente baseadas no custeio de remuneração da equipe técnica
responsável por este processo de monitoramento. Assim, CoM pode ser calculado conforme
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a seguinte expressão:

CoM =
∑
t

λtM
CO
t +MRAN

t + (MMW
t +MF

t ) +MSFV
t +Mont, (5.40)

onde os termos MCO
t , MRAN

t , MMW
t , MF

t , MSFV
t representam, respectivamente, o custo

de manutenção dos equipamentos do CO, da rede de rádio, transporte (rádio microondas e
fibra), e do SFV no ano t. O termoMont define as despesas relacionadas ao monitoramento
da rede e também inclui as despesas de licenciamento dos softwares de monitoramento
utilizados no CO, conforme [40]. O termo MCO

t pode ser computado da seguinte forma:

MCO
t =(NµDC

t T µDCM +NPS
t T PSM +NAS

t TASM + 2T Tr)St
+NµDC

t PrµDCM,t +NPS
t PrPSM,t +NAS

t PrASM,t,
(5.41)

onde os termos T µDCM , T PSM e TASM representam os tempos de manutenção dos equipamentos
associados ao CO, µDC, servidores físicos e switches de agregação, respectivamente. Os
termos PrµDCM,t , PrPSM,t e PrASM,t representam os preços de manutenção, frequentemente
relacionados à reposição de componentes, como fontes de alimentação, cabeamento e
materiais necessários ao resfriamento dos equipamentos. Os custos de manutenção da rede
de rádio MRAN

t pode ser obtido a partir da seguinte expressão:

MRAN
t =

∑
b

(NBS
b,t T

BS
M,t + 2T Tr)St, (5.42)

onde TBSM,t denota o tempo de manutenção de uma BS do tipo b, incluindo estrutura elétrica
e limpeza, por exemplo. Em relação ao SFV, o tempo estimado de manutenção no ano t é
modelado por MSFV

t , sendo computado de acordo com:

MSFV
t = (NSP

t T SPM,t +NSI
t T SIM,t +NSB

t T SBM,t + 2T Tr)St, (5.43)

onde os termos T SPM,t, T SIM,t e T SBM,t estão associados aos tempos de manutenção de painéis sola-
res, inversores e baterias estacionárias. Considerando o SFV, tais atividades de manutenção
contemplam a limpeza regular dos painéis solares, a calibração de seu posicionamento,
além da substituição preventiva de componentes diversos, como cabos, conexões elétricas
entre outros componentes de baixo custo.

Por fim, os custos associados à manutenção da rede de transporte (MMW
t eMF

t ) são
modelados de acordo com a abordagem apresentada em [40]. Os elementos de transporte
exigem monitoramento regular, pois as antenas de microondas podem inclinar e perder sua
linha de visão, enquanto que para as cabines alguns procedimentos são necessários, como
verificação da resistência de aquecimento, lâmpadas de sinalização, pintura e corrosão,
contatos de rolete, entre outros procedimentos.
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Custos de Aluguel de Espaço Físico. As despesas de aluguel de espaço físico CoFS são
modeladas como um taxa anual paga pela operadora, para a acomodação dos equipamentos
associados à rede, em instalações nas localidades do município. Neste contexto, a taxa de
aluguel leva em consideração a localização desses elementos, seguindo duas denominações:
outdoor e indoor. A taxa de aluguel outdoor é calculada em função da área dos elementos
instalados ao ar livre (por exemplo BSs e painéis solares), enquanto que a taxa de aluguel
indoor calcula-se em função da área dos elementos que comportam equipamentos de rede
(por exemplo, CO e cabines). O termo CoFS pode ser calculado conforme a seguinte
expressão:

CoFS =
∑
t

((λtNµDC
t AµDC +NCab

t ACab)PrIndt +
∑
b

(NBS
b,t A

BS
b +

+NSP
t ASP )PrOutt ,

(5.44)

onde AµDC , ACab, ABSb e ASP representam, respectivamente a área física necessária para
a instalação de um µDC [m2], cabine [m2], BS do tipo b [m2] e um painel solar [m2]. Os
termos PrIndt e PrOutt representam a taxa de aluguel referente a área do µDC, cabines,
BSs e painéis solares.

Custos de Gerenciamento de Falhas. Enquanto que as despesas de manutenção
contemplam o custeio de atividades preventivas de manutenção, os custos de gerenciamento
de falhas abrangem as despesas relacionadas ao reparo de falhas que podem ocorrer nos
equipamentos associados à rede. O quantitativo total de falhas por ano para cada tipo
de equipamento pode ser calculado a partir da taxa anualizada de falhas [do inglês,
Annual Failure Rate (AFR)] de cada componente, em conjunto com o quantitativo de cada
equipamento. Além disso, o módulo contabiliza o tempo médio de reparo [do inglês, Mean
Time to Repair (MTTR)] de cada equipamento da rede para parametrizar a despesas de
mão-de-obra, necessárias ao efetivo reparo dos equipamentos.

Neste contexto, representa-se de forma genérica por i o tipo de equipamento da
rede a ser reparado, podendo retratar qualquer equipamento (BSs, antenas de microondas,
inversores, entre outros). Desta forma, Ni,t representa o total de equipamentos do tipo i a
serem reparados no ano t, e assim permitindo computar os custos de gerenciamento de
falhas CoFM conforme:

CoFM =
∑
t

∑
i

((MTTRi + 2T Tr)NtechSt + PrEqi,t )AFRiNi,t + PenSLAt , (5.45)

ondeMTTRi denota o tempo médio de reparo de equipamentos do tipo i e PrEqi,t representa
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o respectivo preço de aquisição para substituição do equipamento danificado. O parâmetro
AFRi representa a taxa anual de falha de equipamentos do tipo i, enquanto que o termo
PenSLAt quantifica o eventual pagamento de multas que a operadora deve arcar quando
interrupções de serviços forem superiores à um threshold máximo definido pelo SLA da
rede. Assim, denota-se por TUnt o tempo de indisponibilidade da rede no ano t [horas].
Caso TUnt seja superior à um threshold máximo TUnMax,t (TUnt > TUnMax,t), a operadora está
sujeita ao pagamento de multa financeira, modelada de acordo com:

PenSLAt = Prpen,SLAt (TUnt − TUnMax,t), (5.46)

onde Prpen,SLAt denota a penalidade financeira de indisponibilidade no ano t [$/h].

Em síntese, o total de despesas de CAPEX da rede é denotado por CAPEX =
CoEq +CoInfra, enquanto que o total de despesas de OPEX é representado por OPEX =
CoEn + CoSL + CoFL + CoM + CoFS + CoFM . Consequentemente, o TCO considerado
neste framework está baseado na soma de todos os itens de custo apresentados.

5.13 Módulo de Viabilidade Técnico-Econômica
A partir das saídas dos módulos de TCO e Mercado, este módulo avalia a viabilidade

econômica de implantação de redes banda larga, considerando a receita financeira bruta
obtida pela operadora e os custos de aquisição, operação e manutenção dos elementos
associados a rede. Assim, a partir deste módulo é possível estimar a lucratividade do
projeto de implantação de rede, além de auxiliar na previsibilidade, análises apuradas e
melhoria na tomada de decisão dos investimentos de longo prazo [114].

Para avaliação desses investimentos, consideramos a abordagem mais utilizada para
avaliar o valor econômico de um ativo de telecomunicações, o fluxo de caixa [do inglês,
Fluxo de Caixa (CF)] [10]. O CF é um instrumento de gestão financeira que projeta para
períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da MNO, indicando
como será o saldo de caixa para o período projetado.

Além disso, consideramos também o VPL, que consiste em trazer para a data zero
(t = 0), todos os fluxos de caixa de um projeto de investimento e somá-los ao valor do
investimento inicial. Este método considera ainda o uso da taxa mínima de atratividade
de retorno [do inglês, Minimum Attractive Rate of Return (MARR)] do projeto, que é um
fator que estima o valor presente do fluxo de caixa futuro, considerando o valor de receitas,
o risco e as incertezas destas receitas futuras. Desta forma, o VPL da rede é denotado pelo
termo ΓNPV , e pode ser obtido da seguinte forma:

ΓNPV =
∑
t

CFt
(1 +MARR)t , (5.47)
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onde CFt representa o fluxo de caixa da rede no ano t, onde CFt = TCOt − F inc
t . Os

potenciais benefícios financeiros não devem ser avaliados somente sob a perspectiva da
operadora de rede, mas também a partir do ponto de vista da população. A relação entre
a renda média per capita da população local e o ARPU pode ser utilizada para avaliar a
viabilidade de implantação sob a perspectiva socioeconômica da população, de forma a
potencialmente contribuir com a redução de desigualdades sociais e com o desenvolvimento
humano nessas regiões [3]. Desta forma, este módulo busca avaliar de forma anual o índice
socioeconômico SIt, conforme a Eq. (5.48):

SIt = ARPUuser
t

PCIt
, (5.48)

onde o termo ARPUuser
t representa a receita média por usuário considerando apenas a

quantidade de usuário móveis convencionais da rede, i.e., sendo desconsiderado o quantita-
tivo de terminais baseados em aplicações de IoT/M2M. O parâmetro PCIt denota a renda
média per capita da população local no ano t. Assumindo que PCIt ≥ ARPUt, quanto
menor o valor de SIt, menor o impacto financeiro estimado do custeio de telecomunica-
ções na renda da população, o que facilita o processo de adoção de tais tecnologias e o
consequente aproveitamento de demanda reprimida destas regiões.

5.14 Considerações Finais do Capítulo
Este capítulo apresentou o framework de planejamento técnico-econômico de redes

banda larga para áreas rurais e remotas. A elaboração deste framework foi motivada pelo
fato de que os serviços de Internet são considerados uma necessidade primária que pode ser
garantida, principalmente, por entidades governamentais. Mas para isso, devido o alto custo
de implantação, operação e manutenção da rede são necessárias definições de estratégias
para fins de redução de custo e melhor aproveitamento dos serviços de Internet ofertados
a comunidade. Baseado nisso, este framework concentrou-se nas principais considerações
de planejamento de redes para áreas rurais e remotas, e através da elaboração de módulos
pautados em algoritmos e modelos analíticos conseguiu-se integrar diferentes abordagens
de implantação de rede para finalmente se alcançar resultados promissores e viáveis
financeiramente.
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6 Estudo de Caso

6.1 Considerações Iniciais
Este capítulo descreve dois estudos de caso que visam demonstrar a aplicação

do framework técnico-econômico proposto em diferentes cenários rural e remoto para
dimensionamento do TCO, avaliação da viabilidade de implantação de rede e investigação
acerca de eventuais impactos sócio-econômicos associados ao projeto de implantação da
rede. Em particular, a seção 6.2 contextualiza os estudos de caso considerados, ao realizar
a caracterização geográfica e socioeconômica dos municípios em questão. Para tal, entre as
seções 6.3 e 6.8 são apresentados os parâmetros e considerações referentes ao funcionamento
dos módulos que compõem o framework proposto nesta tese. Os resultados numérico são
apresentados na seção 6.9, enquanto que a seção 6.10 sintetiza as informações apresentadas
neste capítulo.

6.2 Caracterização Geográfica e Socieconômica
Com a finalidade de representar a heterogeneidade regional encontrada em diversas

regiões rurais e remotas presentes em países em desenvolvimento, e como isso define a
influencia desse fator na determinação da disponibilização de serviços de banda larga, essa
tese se concentra em dois municípios localizados no Estado do Pará (PA) que integram a
Amazônia Legal brasileira na América do Sul.

Apesar de serem caracterizados como rurais, os municípios selecionados apresentam
diferentes níveis de desenvolvimento social, econômico e geográfico, além de desigual grau de
penetração de serviços de banda larga [115]. Neste contexto, Faro representa as dinâmicas
territoriais encontradas em municípios rurais e remotos isolados geograficamente por rios e
lagos, enquanto que Capitão Poço, representa um município rural com acesso/interligado
por rodovias e vicinais.

De acordo com o mapa temático do Pará - Brasil (Figura 15), que representa a
localização de aeroportos e rodovias no estado, pode-se observar que há uma concentração
de rodovias estaduais construídas próximas aos municípios defrontantes com o mar. De
acordo com a literatura, desde o período colonial, a localização geográfica serve para
posicionar os países dentro do sistema de comércio internacional, ou seja, quanto mais
próximo dos oceanos, mares e portos, maior a integração econômica, que além da troca de
mercadorias, compartilha finanças, até mesmo redes de comunicação.

O mesmo ocorre para um estado, ou município, que quando se encontra isolado
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Figura 15 – Mapa de Aeroportos e Rodovias do Estado do Pará.

Fonte: [116].

geograficamente torna-se mais difícil acesso aos polos desenvolvidos, o que é uma das
principais explicações para falta de desenvolvimento regional e socioeconômico de regiões
rurais e remotas, visto que um sistema de transporte eficiente e de qualidade fomenta o
setor produtivo e promove benefícios para toda a sociedade [117, 118]. Conforme pode ser
observado no mapa do Pará (15), Faro encontra-se distante geograficamente da Capital,
cerca de 920 km, sendo um dos municípios classificados como de maior distância associada
entre a Capital e determinado município no Estado do Pará. Enquanto que Capitão Poço
localiza-se adjacente a Capital, com cerca de 215 km [119, 120]. Isso demonstra como
municípios pertencentes a um mesmo estado, e que deveriam compartilhar dos mesmos
benefícios, apresentam diferenças evidentes em termos de desenvolvimento municipal.

Considerando as metas estabelecidas pelas Nações Unidas em relação à universali-
zação de serviços de banda larga, com preços acessíveis de internet para todos, a Figura 16
representa a distribuição de cobertura móvel celular 4G presente nas rodovias brasileiras,
sendo evidente que em áreas rurais e remotas, mesmo que ligadas por rodovias, ainda
carecem de implantação de tecnologia 4G para provimento de cobertura e comunicação.
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Figura 16 – Cobertura 4G em Rodovias Brasileiras.

Fonte: Adaptado de [116].

6.2.1 Cenário 1: Município Rural e Remoto Isolado Geograficamente por Rios
e Lagos

Em termos regionais, o município de Faro está localizado na mesorregião do Baixo
Amazonas, cujo bioma predominante é o Amazônico [119]. Nos termos dos instrumentos
de classificação e caracterização dos espaços rurais e urbanos, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) classifica Faro como um município rural-remoto, dada a
sua densidade demográfica, tamanho da população e localização em relação aos principais
centros urbanos que possuem maior oferta de bens e serviços [119]. Além disso, este
município possui uma área territorial de aproximadamente 11.771 km2, população total
estimada de 8.177 habitantes (conforme Censo Demográfico de 2010 [121]), resultando em
uma densidade demográfica de aproximadamente 0, 69 habitantes/km2. Quando comparado
aos 144 municípios paraenses encontra-se na 137 posição no ranking de municípios que
apresentam a maior densidade populacional do estado [119].

Faro está situado no baixo curso do rio Nhamundá e sua composição territorial
apresenta densas florestas tropicais e porções de terra desvinculadas e rodeadas por água,
conforme apresentado pela Figura 17. O centro urbano desenvolvido mais próximo de
Faro é a Sede do Município de Nhamundá, localizado no Estado do Amazonas (AM), cuja
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distância em linha reta é de aproximadamente 4 km. Faro está distante de seu município
limítrofe (Terra Santa) cerca de 29 km em linha reta, e 77 km via estrada. Sob a visão
cartográfica observa-se baixo nível de urbanização e carência de infraestrutura pública
em Faro, quando comparado aos outros municípios do mesmo estado, dada a presença de
apenas uma rodovia estadual projetada, conforme evidencia a Figura 15.

Figura 17 – Representação cartográfica de Faro (Brasil).

Fonte: [122].

Em relação aos dados demográficos, a faixa etária da população de Faro está
majoritariamente localizada abaixo de 65 anos, representando cerca de 96.01% da população.
Além disso, 77,20% da população de Faro habita as localidades do município: Sede
Municipal, Ubim e Nova Maracanã [119]. Em termos de infraestrutura urbana, o município
não possui pavimentação de vias públicas, além de 1,6% de domicílios não apresentarem
esgotamento sanitário adequado [121]. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) de Faro é 0, 563, o que situa esse município na faixa de desenvolvimento humano
Baixo (IDHM entre 0, 500 e 0, 599). Adicionalmente, a parcela economicamente ativa do
município corresponde aproximadamente à 56.01% da população (Iwp = 0, 56), sendo
representada majoritariamente por trabalhadores informais [123]. As três localidades de
Faro, possuem fornecimento de energia elétrica a partir de uma concessionária local, com
índices de continuidade de fornecimento em IAD = 15.02h e IAF = 9, 12 [124].

Faro possui uma relação de 1 servidor público para cada 12, 88 habitantes, onde
aproximadamente 48% destes estão alocados em atividades relacionadas ao sistema de
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saúde municipal [125]. Apesar da renda per capita média ter crescido cerca 136, 46% entre
1990 e 2010, atualmente ela é projetada em R$ 522, 50 (aproximadamente US$100, 67
por pessoa), fazendo com que ao menos 30, 39% da população seja enquadrada na faixa
de extrema pobreza [119]. O índice de Gini1 aponta um valor de 0, 56 (2010) para o
município de Faro, indicando que este, está mais próximo da completa desigualdade de
renda [126]. Em relação ao sistema educativo, Faro possui 38, 0% da população em idade
escolar, possuindo 20 escolas com níveis fundamental e médio. A taxa de escolarização
do município é representada por 97,9%, e quando comparado aos outros 144 municípios
paraenses, esse se encontra na 10a posição do ranking de melhores taxas de escolarização
entre indivíduos de 6 a 14 anos de idade (2010) [121, 127].

6.2.2 Cenário 2: Município rural com acesso/interligado por estradas e vicinais

O município de Capitão Poço está localizado na mesorregião do nordeste paraense,
possuindo uma área territorial de aproximadamente 2.901, 02 km2 e população estimada em
51.893 habitantes (Censo Demográfico de 2010), resultando em uma densidade populacional
de aproximadamente 17,90 habitantes/km2. Capitão Poço ocupa a 49a posição no ranking
de municípios paraenses que apresentam a maior densidade populacional do Estado do
Pará [119]. Em termos de situação domiciliar, a participação da população rural de
Capitão Poço corresponde a 58,68%, indicando que este município apresenta características
predominantemente rurais, contando com aproximadamente 4,2% de urbanização de vias
públicas [121]. Assim, o IBGE classifica-o como um município rural-adjacente em função
de suas características regionais e demográficas [119].

Em relação ao perfil demográfico, a faixa etária da população de Capitão Poço
ocupa predominantemente a faixa abaixo de 60 anos, representando cerca de 96,78% da
população, enquanto que 52,61% dessa população habita as localidades do município. De
acordo com a malha territorial disponibilizada pelo IBGE [119, 121], em Capitão Poço,
existem cerca de 11 localidades que possuem provimento de energia elétrica a partir de
uma concessionária local com índices de continuidade de fornecimento em IAD = 27.75h e
IAF = 11, 68 [124]. O IDHM de Capitão Poço é 0, 548, e assim como Faro, está situando
na faixa de desenvolvimento humano Baixo.

A parcela economicamente ativa de Capitão Poço corresponde aproximadamente
à 56, 01% da população (Iwp = 0, 56), sendo representada, em sua maior parte, por
trabalhadores informais [123]. Em 2018, o salário médio mensal dos trabalhadores formais
era de 1, 4 salários mínimos e a proporção de pessoas ocupadas em relação à população
total era de 8,4%. Em termos de média salarial, ao comparar Capitão Poço aos demais
municípios do estado do Pará, este ocupa a posição 142 do ranking, de 144 municípios
1 Índice de Gini é um instrumento utilizado para medir o grau de concentração de renda de uma

população, onde valores próximos de 0 correspondem à uma maior igualdade na distribuição de renda
e valores próximos de 1 correspondem à completa desigualdade.
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que apresentam melhores médias salariais [121]. O índice de Gini estabelece um valor de
0, 58 (2010) para o município de Capitão Poço, indicando que este está mais próximo da
completa desigualdade de renda [126].

Em relação ao sistema educacional, Capitão Poço possui 175 escolas de nível
fundamental e médio, porém apenas 5 com acesso à internet, sendo a maioria em escolas
de ensino fundamental. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade representa 95.8%,
e ao ser comparado com os municípios do mesmo estado, ocupa a 61 posição no ranking
de municípios com melhores taxas escolares [128]. Além disso, Capitão Poço possui uma
relação de 1 servidor público para cada 21, 37 habitantes, onde aproximadamente 78, 04%
destes estão alocados em atividades relacionadas ao sistema de saúde municipal [129].

6.3 Definições do Módulo Geográfico
Para definição do módulo geográfico considera-se dados geoespaciais associados

aos municípios em formato GeoJSON2 onde esses dados são gerados e coletados mediante
o uso de ferramentas específicas para esse objetivo, como por exemplo, o QGIS3. Neste
contexto, o formato GeoJSON é baseado no modelo vetorial que a partir da utilização de
polígonos e pontos é possível representar os elementos que compõem o município. Assim,
os polígonos representam as áreas associadas as localidades e municípios, enquanto que os
pontos representam as entidades governamentais e componentes de rede, e dependendo do
tipo de ponto, estes também representam ruas e estradas.

A Figura 18 exemplifica como ocorre a aplicação do framework/módulo Geográfico
no município de Faro. Inicialmente, este módulo recebe um conjunto de dados de entrada
específicos do município, que mediante o processamento dessa entrada, é possível obter o
grafo do município e suas características particulares. O grafo gerado possui um conjunto
de parâmetros, como por exemplo, tipo de percurso geográfico, tipo de infraestrutura de
rede pré-implantada e distância entre as localidades do município. Como resultado, após
a aplicação da AGM, tem-se a topologia de rede, a qual posteriormente é utilizada por
outros módulos do framework.

Os municípios de Faro e Capitão Poço são constituídos por 3 (três) e 11 (onze)
localidades incluindo a Sede municipal em cada município, que agrega a maior parte
da infraestrutura pública da região. Para a Sede de Faro a área (An) é estimada em
1, 81 km2, com densidade populacional (ρn) de 2.828 habitantes/km2, enquanto que para
a Sede de Capitão Poço esses dados representam 4.44 km2, com densidade de 21.360
habitantes/km2. Ambas as Sedes Municipais possuem energia elétrica disponível para uso,
além de infraestrutura de rede de rádio e transporte pré-implantada na localidade. As
2 GeoJSON é um formato de intercâmbio de dados geoespaciais padrão aberto que representa feições

geográficas simples e seu atributos não espaciais.
3 Projeto QGIS: https://www.qgis.org/pt_BR/site/

https://www.qgis.org/pt_BR/site/
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Figura 18 – Representação da aplicação do framework (módulo Geográfico) em Faro.

Tabela 7 – Dados geográficos, demográficos e de infraestrutura das localidades de Faro e
Capitão Poço.

Município Localidade Área [km2] Densidade
Populacional [hab./km2]

Infraestrutura de
Energia Elétrica?

Infraestrutura de Rede
Pré-implantada?

Faro
Sede Municipal 1,81 2.828 Sim Sim

Ubim 0,42 516,66 Sim Não
Nova Maracanã 0,22 4.445 Sim Não

Capitão Poço

Sede Municipal 4,44 4810,81 Sim Sim
Cabeceiro do Igarapé 0,32 1.166 Sim Não

Igarapé-Açu 0,32 1984,37 Sim Não
São Pedro do Induiá 1,02 639,21 Sim Não
Arraial de Santa Luzia 2,92 455,13 Sim Não

Caraparau 0,31 1006,45 Sim Não
Boca Nova 0,17 2688,23 Sim Não

Piri 0,28 1346,42 Sim Não
Açaiteua 0,54 938,88 Sim Não
Muriá 0,21 1114,28 Sim Não

Vila do Arauaí 0,36 1797,22 Sim Não
Arapuá 0,53 788,67 Sim Não

Fonte: Dados coletados de [115, 121].

demais localidades dos municípios são mostradas na Tabela 7 com seus respectivos valores
de área (An) e densidade demográfica (ρn), além da possível existência de infraestrutura
de energia elétrica e de rede de comunicação banda larga.

As localidades destes municípios são conectadas através de estradas não pavimen-
tadas, hidrovias e rodovias, as quais são representadas por caminhos geográficos (wpq)
conforme é mostrado na Tabela 8. Cada caminho geográfico é responsável por conectar
a localidade de origem e a localidade de destino de cada município através dos parâme-
tros de distância (d), tipo de percurso geográfico (r) e tipo de infraestrutura de rede
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pré-implantada (s) no percurso de interesse.

Tabela 8 – Caminhos geográficos das localidades de Faro e Capitão Poço.

Município Localidade de Origem Localidade de Destino Distância [km] Função ponderada (wpq,i)
Tipo de percurso (r) Tipo de infra. de rede (s)

Faro
Sede Municipal Ubim 14,49 2 0

Ubim Nova Maracanã 2,14 3 0
Nova Maracanã Sede Municipal 15,71 4 0

Capitão Poço

Sede Municipal Igarapé-Açú 18,848 0 0
Sede Municipal Cabeceiro do Igarapé 3,88 1 0
Sede Municipal Boca Nova 12,217 2 0
Sede Municipal Arraial de Santa Luzia 11,049 1 0
Sede Municipal Piri 22,98 1 0

Arraial de Santa Luzia São Pedro do Induiá 2,048 2 0
Arraial de Santa Luzia Caraparau 6,161 2 0

Piri Açaiteua 8,693 2 0
Piri Muriá 22,877 2 0

Muriá Vila do Arauaí 28,457 2 0
Vila do Arauaí Arapuá 54,192 2 0
Vila do Arauaí Arapuá 54,192 2 0

Fonte: Autoria própria e dados coletados de [115].

Em relação ao parâmetro distância, este é considerado de 2 (duas) formas: a
primeira considera a distância Euclidiana, e a segunda considera a distância Manhattan,
onde o uso destas distâncias depende do tipo de tecnologia a ser utilizada naquele segmento
geográfico. Para o município de Faro considera-se a distância Euclidiana onde tem-se 14,49
km da Sede do município até Ubim, marcado por densas florestas tropicais, 2,14 km de
Ubim até Nova Maracanã, com acesso apenas via hidrovias, e 15,71 km de Nova Maracanã
até a Sede municipal, com metade do percurso fluvial e metade do percurso por estradas
não pavimentadas. Para o município de Capitão Poço considera-se a distância Manhattan
e os demais parâmetros são mostrados também na Tabela 8 e Figura 19.

Figura 19 – Representação dos caminhos geográficos em Capitão Poço.
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6.4 Definições do Módulo de Previsão de Tráfego
Para o dimensionamento da previsão de tráfego das localidades do municípios

analisados, adota-se uma taxa de usuários ativos de 16% (αn = 0, 16), aplicados ao
usuários convencionais da rede [30]. Para definição da taxa média de dados gerada por
terminais móveis (rj,t) e a fração de usuários móveis (sj), foram utilizadas as definições
dadas por [96]. Além disso, foi adotada uma parcela da população rural com potencial
de acesso ou habilidades de uso de dispositivos móveis θi é de 65, 5% para Faro e 43, 81%
para Capitão Poço (faixa da população entre 10 e 65 anos) [121]. Para definição da curva
de Gompertz ξt (Eq. 5.7), foram considerados os parâmetros µ, β e σ com o respectivos
valores 0, 8; 5, 0 e 0, 55. Finalmente, foi considerada uma taxa de crescimento de usuários
móveis moderada, que intensifica-se de modo mais acentuado, apenas a partir da metade
do tempo de análise.

Em relação aos serviços governamentais baseados em aplicações de IoT e M2M
foi considerado o perfil de aplicações apresentado pela Tabela 9, sendo as aplicações
são categorizadas em tipos de serviços. Os parâmetros para cada tipo de serviço foram
utilizados como entrada para a curva de Gompertz e são especificados para cada tipo de
aplicação (Tipo z) e taxa de dados requerida em Mbps (rz) para provimento do serviço.
Para cada tipo de aplicação há uma base de cálculo para estimar o quantitativo de terminais
em cada localidade, a título de exemplo, para a aplicação de monitoramento de saúde foi
considerado a faixa da população acima de 65 anos de idade, com taxa de dados requerida
(rz) de 1, 0 [Mbps].

Tabela 9 – Perfil de aplicações governamentais baseadas em IoT e M2M.

Serviços (Tipo z) Aplicação rz µz βz σz αz Base de Cálculo

e-Health
(1) Monitoramento de Saúde 1.0 0.3 5 0.35 1.0 População acima de 65 anos

(2) Telemedicina 25 1.0 10 0.55 0.4 Total estimado de médicos
(3) Navegação Web 2 1.0 5 0.55 0.5 Total de profissionais da saúde

e-Learning (4) Streaming SD 13.9 0.8 5 0.55 0.16 Total estimado de aluno em EaD
(5) Navegação Web 2 1.0 5 0.45 0.16 Total de professores e alunos

e-Gov (6) Monitoramento de Vias 8 1.0 10 0.55 1.0 Total de cruzamento da localidade
(7) Navegação Web 2 1.0 5 0.55 0.16 Numero de servidores públicos

e-Finance (8) Caixas Eletrônicos 2 1.0 5 0.45 0.16 Total de agências bancárias
(9) Sistema de Pagamento 2 0.8 5 0.45 0.16 Total de trabalhadores informais

Smart Cities
(10) Medição de Eletricidade 0.1 1.0 15 0.55 1.0 Total de domicílios

(11) Medição de Água 0.1 1.0 15 0.55 1.0 Total de domicílios
(12) Monitoramento GPS 0.1 0.8 5 0.45 1.0 Total de veículos automotores

A Tabela 10 apresenta o quantitativo de potenciais terminais utilizando a aplicação
z em cada localidade dos municípios de Faro e Capitão Poço. Para a definição das
localidades (Nn,z) foram considerados os dados demográficos e socioeconômicos destes
municípios, e desta forma foram definidos os valores específicos para cada tipo de aplicação,
utilizando como base os dados de cada localidade. Para aplicações de e-Health, os valores
de Nn,z são estimados a partir do total da população acima de 65 anos, e a partir do
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Tabela 10 – Dados de aplicações governamentais de Faro e Capitão Poço.

Município Localidade (Tipo z) Aplicação
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Faro
Sede 5.118 6 190 645 2.786 177 397 10 2.280 1.063 1.063 109
Ubim 217 1 9 28 119 21 17 0 96 47 47 5

Nova Maracanã 978 1 37 124 533 49 76 0 435 213 213 21

Capitão
Poço

Sede 21.360 22 796 2.813 12.155 174 2.368 25 8.798 5.716 5.716 6.929
Cabeceira do
Igarapé Açu 373 1 14 49 212 37 42 0 153 97 97 121

Igarapé Açu 635 1 24 83 361 47 71 0 261 165 165 206
São Pedro do

Induiá 652 1 25 86 371 39 73 0 268 161 161 212

Arraial de
Santa Luzia 1.329 2 50 175 756 76 148 0 547 341 341 432

Cararapau 312 1 12 41 177 18 35 0 128 77 77 102
Boca Nova 457 1 18 60 259 23 51 0 187 108 108 149

Piri 377 1 15 50 214 18 42 0 155 102 102 123
Açaiteua 507 1 19 67 288 30 57 0 208 125 125 165
Muriá 234 1 9 31 133 19 26 0 97 59 59 76

Vila do Arauaí 647 1 25 84 363 7 72 0 266 157 157 210
Arapuá 418 1 16 55 237 25 47 0 172 90 90 136

quantitativo estimado de médicos e demais profissionais da saúde existentes em cada
localidade. Com relação à aplicações de e-Learning utilizam-se estimativas em relação ao
número de alunos e de professores, além de estimativas quanto ao número de potenciais
alunos em regime de Educação à Distância (EaD). O quantitativo de servidores públicos
e o total de cruzamentos das ruas de cada localidade são utilizados para estimar as
aplicações de e-Gov, enquanto que para aplicações de e-Finance são utilizadas estimativas
a partir do total de trabalhadores informais ou mesmo do quantitativo de caixas eletrônicos
disponíveis. Por fim, para aplicações de smart cities, o quantitativo de residências e veículos
automotores em cada localidade é utilizado para estimar o termo Nn,z.

6.5 Definições do Módulo de Rede
A partir do levantamento de dados acerca da infraestrutura de redes de telecomu-

nicações existentes nos municípios de Faro e Capitão Poço, observa-se que em ambos os
municípios existe infraestrutura de rede pré-implantada, porém, somente na Sede Munici-
pal [130]. Quanto as demais localidades, não foram encontrados registros a respeito da
existência mínima de infraestrutura de comunicação.

Desta forma, o módulo de rede de rádio considerou a infraestrutura de rádio
pré-existente, bem como a capacidade de tráfego a ser expandida τn,exp,t em função da
previsão de tráfego dos municípios. No caso da Sede de Faro, existem três MBSs instaladas,
sendo uma com interface 3G e duas com interface 2G. Enquanto que na Sede de Capitão
Poço existem 17 MBSs, sendo 4 com interface 2G, 7 com interface 3G e 6 MBSs 4G.
Diante do exposto, para as Sedes, consideram-se eventuais upgrades de infraestrutura para
gerações posteriores, como Long Term Evolution Advanced (LTE-A) (Release 10), LTE-A
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Pro (Releases 13 e 14) e 5G-NX (Release 16). Além disso, para tecnologias baseadas em
5G, assume-se um tempo de maturação tecnológica de 5 (cinco) anos (ζi = 4), em função
dos desafios relacionados a implantação de redes banda larga em áreas rurais e remotas
abordados no capítulo 4.

Em relação a capacidade de tráfego a ser expandida nos municípios, essa variável
está associada a uma margem de atendimento reserva de 20% (ϕRM = 0.2), e ainda,
se considerou duas estratégias para a implantação da rede de rádio, isto é, Homogênea
(usando somente MBSs - Macro) e Heterogênea (usando Macro e Micro BSs para fornecer
cobertura e SBSs para fornecer capacidade indoor - HetNet). Para o devido posicionamento
de uma SBS (e sua respectiva antena de microondas), foi considerado que estas serão
instaladas em mastros dispostos nas dependências de entidades municipais, como escolas
e hospitais, sendo um fato para redução dos custos de implantação. Para estimativas
de cobertura, consumo energético e capacidade de atendimento das BSs utilizam-se os
parâmetros apresentados em [81, 102, 104, 131].

O dimensionamento da rede de transporte, levou em consideração a infraestrutura
de transporte pré-existente, assim como a capacidade de transporte a ser ampliada
τ transporten,exp,t nos municípios. Nesse caso, a Sede de Faro já é atendida por transporte de
rádio, enquanto que a Sede de Capitão Poço já é atendida predominantemente por Fibra
ótica, além de rádio microondas [115]. Em razão da presença dessas infraestruturas, e
outras especificidades presentes em cada município, consideram-se diferentes soluções de
infraestrutura de transporte, dada a necessidade de se ponderar pela estratégia comercial
mais adequada para cada caso. Assim, para Faro, considerou-se rede de transporte baseada
em rádio, enquanto que para Capitão Poço considerou-se rede de transporte baseada
em fibra e rádio. A forma de conexão entre os elementos de rede adotada para o estudo
de caso consiste em enlaces PtP para garantir a conexão das localidades do município
seguindo uma topologia em árvore (extraída do módulo de cenário geográfico), ou PMP
para conectar os usuários finais (entidades governamentais e população local) às cabines
outdoor em cada localidade.

A capacidade de transporte a ser ampliada nos municípios está relacionada com
a capacidade atual existente, assim como com a capacidade das BSs que precisam ser
implantadas em cada município para atendimento do tráfego de dados. Para Faro, com
transporte de rádio, as localidades são conectadas via enlaces de microondas de alta capaci-
dade, enquanto que para atendimento dos usuários finais em cada localidade são utilizados
enlaces de microondas de baixa capacidade. Para os enlaces de alta capacidade, em função
das características climáticas das regiões que fazem parte da amazônia apresentarem clima
chuvoso e densas florestas tropicais, consideram-se os modelos de atenuação por chuva do
ITU-R P.530 [108]. O módulo de transporte considera que os enlaces podem operar na
faixa de 6-13 GHz, com discos de 60 cm, de forma a considerar uma taxa de precipitação
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de 75.9 mm/h. Para os enlaces de baixa capacidade, forma considerados a frequência de
operação na faixa de 15-42 GHz, com discos de 30 ou 60 cm.

Para Capitão Poço considerou-se duas soluções de rede de transporte, uma baseada
em fibra, e outra híbrida (microondas e fibra). Para a solução baseada em fibra, os enlaces
fornecem capacidade simétrica de 10 Gbps para cada localidade a partir da Sede municipal,
seguindo uma topologia em árvore. Para atendimento dos usuários finais em cada localidade,
esta capacidade é oferecida via fibra dedicada ou via fibra compartilhada, sendo a última
com uso de splitters óticos a partir de cabines outdoor locais. Para a solução híbrida as
localidades são atendidas via antenas de microondas de alta capacidade de transmissão
seguindo os mesmos parâmetros adotados para Faro, enquanto que os usuários finais são
atendidos via enlaces de fibra compartilhada.

O dimensionamento do módulo de rede associado ao CO considera a implantação de
µDCs modulares, servidores físicos e instâncias virtuais para atendimento das localidades
de Faro e Capitão Poço. Os µDCs modulares possuem capacidade útil de instalação
de 42Us cada. Cada µDCs dispõem de infraestrutura de refrigeração, gerenciamento
elétrico e ferramentas de monitoramento remoto e controle de falhas. Para a caracterização
dos servidores físicos utilizados, utilizam-se processadores x64 [111], adotando de forma
conservadora que cada servidor físico seja capaz de suportar no máximo 10 instâncias
virtuais simultaneamente (NV S

PS = 10). Além disso, cada servidor físico e switch de agregação
ocupam um espaço de 2U e 1U, respectivamente.

6.6 Definições do Módulo de Sistema Fotovoltaico
O dimensionamento do SFV considera a utilização de um sistema on-grid com uso

de baterias para os municípios de Faro e Capitão Poço, em função das localidades sob análise
possuírem disponibilidade de energia elétrica a partir de concessionárias locais [121]. Cada
sistema é dimensionado de acordo com a demanda energética dos equipamentos de rede
instalados em cada localidade. O banco de baterias é estimado com base nos indicadores
de disponibilidade de energia dos municípios, e nos limites máximos estabelecidos para
cada município. Para Faro, considera-se IMax

AD = 21, IMax
AF = 35, enquanto que para Capitão

Poço IMax
AD = 27, 75, IMax

AF = 11, 68. Para definir se a localidade é considerada confiável em
termos de disponibilidade de energia, consideram-se os valores de margens adicionais de
segurança de ϕEn = 0, 4 e ϕSB = 0, 2.

Para questões de aproveitamento de energia solar, o valor da insolação diária para
ambos os municípios corresponde a 5, 0 horas de sol pico por dia [132], à medida que
valores de radiação equivalem a 4, 65 Wh/m2.dia para Faro, e 4, 85 Wh/m2 para Capitão
Poço [133]. Para o dimensionamento do banco de baterias, cada bateria estacionária
possui uma capacidade de 2, 64 kWh (CSB

rated = 2, 64), com profundidade máxima de
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descarga de 60,0% (PDoD = 0, 6) e uma eficiência global de 80% (ESB). Quanto ao local de
instalação dos equipamentos fotovoltaicos, assumimos que estes se encontram localizados
próximos à principal BS de cada localidade, para aproveitar parte da infraestrutura
existente. Além disso, cada painel solar possui uma área de 1, 91 m2, enquanto que o
inversor pode compartilhar da cabine associada a BS. Os demais parâmetros necessários
ao dimensionamento do SFV são os mesmos adotados no estudo [81].

6.7 Definições dos Módulos de Mercado e Negócios
A partir das informações de infraestrutura da rede de rádio e transporte associadas

aos municípios de Faro e Capitão Poço, para o módulo de mercado, consideram-se duas
operadoras para Faro, e quatro operadoras para Capitão Poço, assim a fatia de mercado
λt assume valores de 0, 5 e 0, 25, respectivamente [130].

O módulo de negócio considera a infraestrutura da rede de rádio e transporte,
possibilitando o uso de diferentes estratégias de implantação: greenfield e brownfield. Para
a estratégia greenfield desconsidera-se a existência de infraestrutura legada na localidade,
sendo necessária uma implantação totalmente nova. Para a estratégia brownfield, caso
a localidade possua alguma infraestrutura pré-existente, realiza-se a expansão da rede
a partir da mesma. Para a implantação da rede de rádio pondera-se pela utilização da
tecnologia 5G, considerando ou não, o tempo de maturação tecnológica (ζi).

Para a rede de transporte, em particular a baseada em fibra, este módulo, considera
as abordagens de implantação: alugada ou proprietária. Em relação a fibra alugada a
operadora terá que pagar uma taxa anual de aluguel relacionada a manutenção e reparos
das fibras, enquanto que a proprietária fica sob responsabilidade da operadora as despesas
relacionadas ao projeto e implantação, além da operadora ter que manter a infraestrutura
em níveis de qualidade adequados de operação. Baseado nesse pressuposto, relacionam-se
os cenários de implantação de rede, especificados a seguir:

• Cenário BF+5GS Fibra Alugada ou Proprietária: Estratégia de implantação
brownfield e tempo de maturação para implantação da tecnologia 5G e rede transporte
alugada ou proprietária.

• Cenário GF+5GS Fibra Alugada ou Proprietária: Estratégia de implantação
greenfield e tempo de maturação para implantação de tecnologia 5G. Ainda que a
localidade possua alguma infraestrutura pré-existente, tais recursos são desconsidera-
dos para avaliar uma implantação a partir de BSs LTE-A e rede transporte alugada
ou proprietária.

• Cenário BF+5GF Fibra Alugada ou Proprietária: Estratégia de implantação
brownfield e implantação de 5G de forma imediata, i.e., quando houver necessidade
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de expansão na capacidade de atendimento da rede, as BSs existentes são atuali-
zadas diretamente para tecnologias baseadas em 5G e rede transporte alugada ou
proprietária.

• Cenário GF+5GF Fibra Alugada ou Proprietária: Estratégia de implantação
greenfield e implantação de tecnologia 5G de forma imediata e rede transporte
alugada ou proprietária.

6.8 Definições dos Módulos de Custo, TCO e Viabilidade Econô-
mica
Para o módulo de custos assume-se que as despesas de aquisição de equipamentos

apresentam um coeficiente de reajuste de -7% ao ano (χ = −0, 07), enquanto que as
demais despesas, como aluguel, penalidades, e recursos humanos possuem um fator de
reajuste crescente de 3% ao ano (χ = 0, 03). Neste módulo considera-se que o tempo
mínimo de disponibilidade da rede corresponde à 90% do tempo total de operação da
rede em um ano TUnMax,t = 7.884, 0h, conforme dados de regulamentação de serviços de
telecomunicações no território brasileiro [134]. A partir dos dados de operadoras de rede
de telecomunicações, considera-se que a média de disponibilidade da rede seja de 8.320h
(94, 97%) e 8.672h (99, 00%), para Faro e Capitão Poço, respectivamente. Desse modo,
para ambos os municípios não são computados pagamentos de penalidades (PenSLAt = 0).

O módulo de dimensionamento de TCO considerada os parâmetros de custo nor-
malizados em unidades monetárias, conforme apresentado pela Tabela 11. Neste contexto
assume-se que o valor financeiro relacionado à atualização da interface de rádio de uma
BS, está baseado em uma porcentagem do valor de compra da nova BS, dado o potencial
aproveitamento de parte da infraestrutura. Assim, para todos os casos de atualização
tecnológica (quando possível), assume-se a aplicação de uma porcentagem base de 40%.
Isto é, ao se atualizar uma BS para uma interface de rádio mais recente, considera-se
apenas 40% do valor de compra desta nova BS (PrBSb ). Além disso, é considerado um
AFR de 0, 0584 para qualquer equipamento da rede, enquanto que os demais parâmetros
relacionados aos processos de instalação, manutenção e operação da rede são sumarizados
pela Tabela 12.

Por fim, para o módulo de viabilidade técnico-econômica considera-se uma taxa
mínima de retorno de 10% (MARR = 0, 1), enquanto que adota-se a Eq. (5.20) para
projetar a evolução do valor de renda média per capita ao longo do tempo de análise,
considerando um fator de atualização de 5% ao ano (χ = 0, 05).
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Tabela 11 – Parâmetros de custo normalizados.

Componente/Parâmetro Valor
Rede Acesso de Rádio
MBS/MiBS LTE-A (PrBSb ) 3, 71 · 10−1/1, 85 · 10−1

SBS LTE-A (PrBSb ) 5, 57 · 10−2

MBS/MiBS LTE-A Pro (PrBSb ) 4, 01 · 10−1/2, 05 · 10−1

SBS LTE-A Pro (PrBSb ) 6, 01 · 10−2

MBS/MiBS 5G-NX (PrBSb ) 4, 36 · 10−1/2, 18 · 10−1

SBS 5G-NX (PrBSb ) 6, 54 · 10−2

Torre MBS/MiBS (PrCT ) 1, 0/0, 5
Haste Antena SBSs 2, 66 · 10−3

Sistema Fotovoltaico
Painel Solar/Estrutura de Fixação (PrSP/PrFS) 1, 52 · 10−3/3, 38 · 10−4

Bateria Estacionário/Inversor (PrSB/PrSI) 2, 54 · 10−3/5, 31 · 10−2

Central Office
µDC/Servidor Físico (PrµDC/PrPS) 4, 54 · 10−1/1, 27 · 10−1

Switch Transporte/Agregação (PrCS/PrAS) 1, 86 · 10−2/2, 72 · 10−2

Rede de Transporte
Antena microondas (Baixa/Alta Capacidade) (PrMWA

j ) 5, 19 · 10−3/2, 07 · 10−2

Aluguel espectro Baixa/Alta capacidade por ano 7, 24 · 10−4/1, 81 · 10−3

Equipamentos de Fibra OLT/ONU (PrFi,t) 7, 72 · 10−2/1, 65 · 10−3

Equipamentos de Fibra SFP/splitter (1:32) 7, 06 · 10−4/3, 75 · 10−3

Lançamento (Trenching)/Cabo de Fibra por km 4, 96 · 10−1/8, 83 · 10−4

Aluguel Fibra por km 2, 2 · 10−3

Custos Gerais
Salário de Técnico por hora (St) 4, 72 · 10−4

Custo Energia/kWh (P kWh
in /P kWh

out ) 1, 56 · 10−6/1, 15 · 10−6

Aluguel Indoor anual/m2 (PrOut) 1, 77 · 10−4

Aluguel Outdoor anual /m2 (PrIn) 3, 54 · 10−5

Taxa de Penalidade/hora (Penalty) 9, 09 · 10−3

Assinatura Governo/Usuário (Suser/Sgov) 4, 54 · 10−5/5, 45 · 10−5

Renda Per Capita 9, 5 · 10−4

6.9 Análise de Resultados

6.9.1 Previsão de Tráfego e Implantação de Rede

Caso de Faro. A Figura 20 ilustra o resultado das projeções da demanda de tráfego
para Faro e seu efeito no processo de dimensionamento da rede de rádio. Na Figura
20a é apresentada a evolução dos tipos de assinaturas consideradas na modelagem de
sistema, onde podemos observar que a demanda de tráfego para aplicações governamentais
inicialmente é inferior à demanda de usuários convencionais, dada a baixa taxa de adoção
de aplicações de IoT/M2M nos primeiros anos do tempo de análise. Entretanto, em função
dos parâmetros considerados no módulo de demanda de tráfego, o tráfego de aplicações
IoT/M2M aumenta progressivamente com uma taxa de crescimento anual composta [do
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Tabela 12 – Parâmetros de instalação, manutenção e operação da rede.

Componente/Parâmetro Valor
Número de Times (Nteam) 1
Número de Técnicos por Time (N tech

team) 2
Fator de atualização de custo - salário (χ) 7%
Fator de atualização de custo - hardware (χ) -3%
Área do µDC (m2) 14,78
Área de instalação MBS/MiBS (m2) 50,0/25,0
Consumo Mínimo de Energia kWh/year (ConNMMin) 1.200, 0
Tempo instalação MBS/MiBS/MTTR (TBSI /MTTRBS

b ) 10,0/1,0
Tempo instalação SBS/MTTR (TBSI /MTTRBS

b ) 1,0/0,5
Tempo instalação antena microondas (Baixa Capacidade)/MTTR (TMWA

I /MTTRMWA
j ) 3,0/0,5

Tempo instalação antena microondas (Baixa Capacidade)/MTTR (TMWA
I /MTTRMWA

j ) 6,0/1,0
Tempo instalação switch transporte/MTTR (TCSI /MTTRCS) 1,0/0,5
Tempo instalação switch de agregação/MTTR (TASI /MTTRAS) 1,0/0,5
Tempo instalação servidor físico/MTTR (T PSI /MTTRPS) 2,0/1,0
Tempo instalação Painel Solar/MTTR (T SPI /MTTRSP ) 0,5/0,1
Tempo instalação Inversor/MTTR (T SII /MTTRSI) 2,0/0,5
Tempo instalação Bateria Estacionária/MTTR (T SBI /MTTRSB) 0,5/0,1
Tempo instalação OLT/ONU/SFP (T FI ) 4,0/0,5/0,1
Taxa AFR 0,0584

inglês, Compound Annual Growth Rate (CAGR)] aproximada de 123, 60%, de modo a
ultrapassar a demanda de tráfego de usuários convencionais. Tal tendência corresponde às
expectativas de tráfego projetadas para os próximos anos, em função do advento de redes
5G e tecnologias IoT/M2M [71, 135].

As Figuras 20b e 20c ilustram o dimensionamento da rede de rádio considerando
o cenário de implantação GF+5GS para Nova Maracanã (Figura 20b) e Ubim (Figura
20c). Uma vez que essas localidades não possuem infraestruturas de rede pré-existentes, o
framework infere que não há possibilidade de aplicação de cenários brownfield, e assim os
cenários BF+5GS e GF+5GS apresentam os mesmos resultados para ambas as localidades.
Assim, por questões de conveniência são apresentadas apenas os resultados do cenário
GF+5GS, embora ao serem computados os resultados consolidados de Faro, foram utilizados
os dados de todos os cenários e localidades descritas no estudo de caso.

O módulo de dimensionamento da rede de rádio prevê a implantação de uma BS
LTE-A outdoor em ambas as localidades (Ubim e Nova Maracanã), para o provimento de
cobertura básica no ano 0. Isto é, prevê-se a implantação de uma MBS para abordagem
Homogênea Macro e uma MiBS para abordagem Heterogênea em ambas as localidades.
Em Nova Maracanã (Figura 20b) o sistema especialista projeta que esta única BS seja
capaz de atender a demanda de tráfego até o ano 4. Para a estratégia Macro (Homogênea),
avalia-se o upgrade da interface de rádio, e uma vez o upgrade para LTE-A Pro sendo
insuficiente para realizar o atendimento na localidade, realiza-se o upgrade para 5G-NX,
não sendo necessário nenhum upgrade ou implantação futura neste cenário.

A abordagem HetNet (Heterogênea) prevê o upgrade da MiBS para 5G-NX no ano
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Figura 20 – Projeção da demanda de tráfego e dimensionamento da rede de rádio para as
localidades de Faro.
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(b) Nova Maracanã - GF+5GS
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(c) Ubim - GF+5GS
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(d) Sede - BF+5GS
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(e) Sede - GF+5GS
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(f) Nova Maracanã - GF+5GF
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(g) Sede - BF+5GF
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(h) Sede - GF+5GF
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(i) Demanda de Tráfego e estra-
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4, e posteriormente a implantação de uma SBS 5G-NX no ano 8. De forma complementar,
para Ubim (Figura 20c), a BS outdoor projetada é atualizada para uma interface LTE-A
Pro no ano 4, e nenhuma atualização ou implantação futura é necessária para Ubim.
Assim, sob uma perspectiva de atendimento da demanda de tráfego, não é necessária
a implantação de tecnologias baseadas em 5G ou de qualquer outra BS adicional, seja
MBS ou SBS. Por este motivo as curvas Macro (Homogênea) e HetNet (Heterogênea) se
sobrepõem na Figura 20c.

As Figuras 20d e 20e apresentam a aplicação dos cenários BF+5GS e GF+5GS para
a Sede Municipal de Faro. Para o cenário BF+5GS, o framework considera a infraestrutura
de rede existente na Sede. Entre os anos 0 e 3, as três BSs existentes são progressivamente
atualizadas e no final do ano 3, todas possuem interface LTE-A Pro. A partir do ano 4, se
faz necessária a implantação de novas BSs para a expansão da capacidade de atendimento.
Até o fim do período de análise, a abordagem Macro realiza a implantação de mais três
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MBSs 5G-NX, enquanto que a abordagem HetNet prevê a implantação adicional de quatro
SBSs 5G-NX. Por outro lado, apesar do cenário GF+5GS (Figura 20e) desconsiderar a
infraestrutura de rede pré-existente, também prevê-se a implantação de um total de três
MBSs LTE-A Pro até o ano 3 na abordagem Macro, assim como no cenário BF+5GS.
Para a abordagem HetNet em GF+5GS (Figura 20e), a implantação de SBS ocorre apenas
a partir do ano 3, entretanto este é o cenário que mais se prevê a implantação de SBSs até
o final do período de análise.

A aplicação do cenário GF+5GF para Nova Maracanã é apresentada pela Figura
20f. Neste cenário, uma única MBS 5G-NX é implantada no ano 0 para prover a cobertura
básica na localidade, considerando ambas as abordagens de implantação de rádio (Macro
e HetNet). Em função da alta capacidade de atendimento da BS implantada, nenhum
outro upgrade ou implantação passa a ser necessário nos anos posteriores. Uma vez que
a aplicação do cenário GF+5GF para Ubim apresenta um comportamento similar ao
observado em Nova Maracanã, sendo apresentada, por questões de conveniência, apenas nos
limitamos a apresentar uma das projeções. Novamente, destacamos que estas localidades
não possuem infraestrutura de rede pré-existente, e assim não há possibilidade de aplicação
de cenários brownfield. Portanto, os cenários BF+5GF e GF+5GF apresentam os mesmos
resultados para Ubim e Nova Maracanã.

As Figuras 20g e 20h consideram a aplicação dos cenários BF+5GF e GF+5GF
na Sede Municipal de Faro. Neste caso, para o cenário BF+5GF realizam-se sucessivas
atualizações da interface de rádio das MBSs existentes, não sendo necessária a implantação
de novas BSs em qualquer uma das abordagens de implantação de rádio, o que justifica
mais uma vez a sobreposição das curvas na Figura 20g. Por outro lado, no cenário 20h
ambas as abordagens Macro e HetNet iniciam com a implantação de uma MBS 5G-NX
outdoor, que deve atender a demanda de tráfego até o ano 4. A partir disso, ambas as
estratégias realizam a implantação de um quantitativo distinto de BSs, mas que culminam
com a mesma capacidade de atendimento no ano 8.

A Figura 20i ilustra uma comparação entre os cenários apresentados, de forma a
destacar as diferenças entre as capacidades de atendimento de tráfego, de cenários que
buscam a implantação de tecnologias 5G apenas após um período de maturação (BF+5GS
e GF+5GS) e cenários que realizam esta implantação de modo imediato (BF+5GF e
GF+5GF). Consideramos a capacidade média de atendimento entre cada par de cenários,
de forma a ainda considerar os tipos de implantação de rádio (Macro e HetNet). Conforme
apresentado pela Figura 20i, os cenários 5GS apresentam uma menor diferença entre
a capacidade de atendimento da rede de rádio e a demanda de tráfego requerida, com
especial destaque aos primeiros anos do tempo de análise. Em particular ao cenário HetNet
5GS, sugere-se que uma maior granulosidade em termos de tipos de BS e capacidades
de atendimento promova uma maior aderência à curva de demanda de tráfego. Por
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outro lado, o distanciamento observado em cenários 5GF justifica-se principalmente pela
implantação de tecnologias 5G em Ubim e Nova Maracanã. Dada a relativa baixa demanda
de tráfego, mesmo com a adoção de aplicações IoT/M2M, a capacidade de atendimento
acaba se tornando significativamente superior à demanda de tráfego requerida, conforme
representado pela Figura 20f.

Caso de Capitão Poço. A Figura 21 ilustra o resultado das projeções da demanda
de tráfego esperada para o município de Capitão Poço e sua implicação no processo de
dimensionamento da rede de rádio. Neste contexto, a Figura 21a apresenta a mesma
tendência de crescimento que a demanda de Faro, de forma que a demanda de tráfego para
aplicações governamentais inicialmente é inferior à demanda de usuários convencionais,
dada a baixa taxa de adoção de aplicações de IoT/M2M nos primeiros anos do tempo de
análise. No entanto, o tráfego de aplicações IoT/M2M aumenta progressivamente com uma
CAGR aproximada de 127,36% no momento em que a densidade de usuários atinge 3500
habitantes/km2 com aproximadamente 5 Gbps/km2 de demanda de tráfego, ultrapassando
a demanda de tráfego dos usuários convencionais.

Figura 21 – Projeção da demanda de tráfego e dimensionamento da rede de rádio para o
município de Capitão Poço.

(a) Demanda de Tráfego de Capitão Poço (b) Demanda de Tráfego e Estratégias de rádio

A Figura 21b ilustra uma comparação entre os cenários associados as estratégias
de implantação da rede de rádio, destacando as principais diferenças entre as capacidades
de atendimento de tráfego. Os cenários consideram estratégias de rádio Macro e HetNet,
estratégias de negócio greenfield e brownfield, além do tempo de maturação tecnológica
para implantação do 5G.

Observa-se que os cenários HetNet BF+5GS e GF+5GS são aqueles que apre-
sentam o dimensionamento da capacidade de atendimento mais próximos à demanda de
tráfego prevista para Capitão Poço. Além disso, as abordagens Macro BF+5GS e GF+5G
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(conforme destaque na Figura 21b) embora possuam comportamento similar até o ano
3, a partir do momento surge a necessidade de implantação de novas BSs, por conta
da capacidade de serviço de MBSs ser significativamente superior, o que faz com que a
capacidade de atendimento dessas abordagens superem significativamente a demanda de
tráfego prevista em Capitão Poço. Por outro lado, as abordagens 5GF (conforme destaque)
apresentam significativa maior capacidade de serviço, em relação à demanda de tráfego
projetada para o Município. Ainda assim, a expressiva diferença se justificativa em função
da Figura 21b apresentar o quantitativo consolidado de capacidade de atendimento para
todas as localidades de Capitão Poço. Além disso, todas as localidade de Capitão Poço com
exceção da Sede Municipal, não apresentam qualquer tipo de cobertura pré-implantada, o
que faz com que todas estas localidades recebam MBSs ou MiBSs 5G para provimento de
cobertura básica. Desta forma, nos cenários 5GF a capacidade de atendimento agregada é
significativamente superior à demanda de tráfego estimada para Capitão Poço.

6.9.2 Custo Total de Propriedade e Viabilidade Técnico-Econômica

Os resultados do TCO e viabilidade técnico-econômica dos cenários de rede banda
larga baseados em rádio e fibra para os municípios de Faro e Capitão Poço são discutidos
nessa seção. A análise é realizada considerando os custos envolvidos na aquisição, operação
e manutenção de todos os elementos associados à rede, assim como a avaliação de VPL
e payback. O TCO contempla custos de CAPEX e OPEX da rede de rádio, transporte,
CO e Sistema fotovoltaico (se houver), considerando os modelos de negócio greenfield e
brownfield, além de diferentes estratégias de implantação das redes de rádio e transporte.

Caso de Faro. As Figuras 22a e 22b apresentam o TCO da rede para cada um dos
cenários propostos. Em particular, a Figura 22a demonstra o TCO da rede sem considerar
a aplicação do SFV, enquanto que a Figura 22b considera o impactos da implantação do
SFV na rede. Em relação à Figura 22a, podemos destacar que todas as abordagens baseadas
em implantação de rádio Macro possuem valor de TCO significativamente maior que as
abordagens baseadas em HetNet. Entretanto apresenta-se uma exceção ao caso específico
dos cenários BF+5GF, que possuem os mesmos patamares de TCO para estratégias Macro
e HetNet, porque o conjunto de BSs existentes na sede, quando atualizados diretamente
para 5G-NX são capazes de atender toda a demanda de tráfego desta localidade sem
a necessidade de implantação de novas BSs (sejam MBSs ou SBSs), enquanto que para
Nova Maracanã e Ubim, uma única BS outdoor é necessária para prover capacidade e
cobertura em cada uma destas localidades. Observa-se uma diferença de 110% entre o
cenário mais dispendioso (Macro GF+5GS) e os cenários com os patamares de TCO mais
reduzidos (Macro e HetNet BF+5GF). Portanto, apesar de todos os cenários serem capazes
de atender a demanda de tráfego projetada, há diferenças significativas entre os valores de
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TCO observados.

Figura 22 – Análise de TCO e Transporte Microondas.

(a) Composição do TCO da arquitetura Micro-
ondas sem aplicação do SFV.

(b) Composição do TCO da arquitetura Micro-
ondas com aplicação do SFV.

Ao instalar na rede o SFV (Figura 22b), pode-se destacar a considerável redução
do TCO da mesma, em função dos dados apresentados pela Figura 22a. A redução média
observada é de aproximadamente 18, 97% para todos os cenários, porém apresentando
variação entre 16, 05 e 21, 87%, uma vez que cada cenário possui uma demanda energética
diferente, o que influencia diretamente no dimensionamento do SFV e no TCO da rede.
Cabe destacar que a partir da aplicação do SFV, a composição do TCO sofre uma
significativa alteração. Enquanto que nos resultados da Figura 22a, em geral há uma
proporção maior de despesas de OPEX em todos os cenários, a partir da aplicação do
SFV há uma acentuada redução de custos de OPEX, e um aumento dos investimentos de
CAPEX (média de 7,1%), resultante da implantação dos componentes do SFV.

De forma complementar, as Figuras 23a e 23b ratificam os resultados alcançados pelo
framework, uma vez que apresentam a composição percentual do TCO para o cenários sem
aplicação do SFV e com sua aplicação, respectivamente. Para os resultados apresentados,
os elementos de custo considerados são: infraestrutura (Infra.), equipamentos/hardware
(Equip.), despesas de instalação (Instl.), energia (En.), manutenção (Mnt.), aluguel de
espaço físicos e espectro (FS&SL) e gerenciamento de falhas (FM). Em particular à
Figura 23b, a componente de energia (En.) diz respeito ao custeio obrigatório da taxa
de disponibilidade mínima de energia elétrica da concessionária local, embora a energia
consumida pela rede seja gerada integralmente pelo SFV da rede.

A Figura 24 apresenta o VPL da rede banda larga para os cenários considerados.
De acordo com a Figura 24a, a maioria dos cenários não são lucrativos sob a perspec-
tiva da operadora de rede, dado o VPL negativo obtido a partir de um fluxo de caixa
descontado (MARR = 10%). Tal comprometimento financeiro corresponde de fato aos
desafios relacionados na literatura, de implantação de serviços de telecomunicações em
áreas rurais e remotas. Cabe ainda ressaltar que todos os cenários Macro apresentam nítida
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Figura 23 – Análise de Composição Percentual do TCO Microondas.

(a) Composição do TCO da arquitetura Micro-
ondas sem aplicação do SF.

(b) Composição do TCO da arquitetura Micro-
ondas com aplicação do SF.

desvantagem em relação aos cenários de implantação HetNet. Embora o cenário HetNet
BF+5GF seja viável da perspectiva financeira da operadora, pode não ser viável do ponto
de vista técnico, a implantação imediata de tecnologia 5G, dada a baixa penetração de
dispositivos compatíveis. Por outro lado, a Figura 24b apresenta o VPL considerando a
aplicação do SFV na rede. Neste caso, o cenário HetNet BF+5GS passa a ser lucrativo
para a operadora de rede, dada a redução significativa das despesas de energia elétrica.
Tal tendência evidencia que a aplicação de tecnologias alternativas aplicadas à redução
das despesas da rede, é um dos fatores-chave que tornam o processo de implantação
técnico-econômico viável para a operadora de rede em regiões rurais e remotas.

Ainda de acordo com a Figura 24, e apesar do TCO acumulado ao longo do período
de análise ser aproximadamente o mesmo para as abordagens HetNet BF+5GS e GF+5GS
(Figura 22). O CF da abordagem brownfield BF+5GS (Figura 24c) é menos acentuado do
que o observado na abordagem greenfield GF+5GS (Figura 24d). Esta observação baseia-se
no menor grau de investimentos de implantação no início do tempo de análise (Figura 24c),
em relação ao CF observado na Figura 24d. Assim, esta diferença temporal no momento
de aplicação dos investimentos, combinadas com um fluxo de caixa descontado é suficiente
para provocar um VPL positivo para a abordagem HetNet BF+5GS. Tais resultados
indicam que apenas o dimensionamento do TCO não é suficiente para avaliar a viabilidade
de implantação da rede. Neste caso, a disposição do CF do projeto e o efeito conjunto da
MARR podem representar elementos de decisão essenciais no projeto de implantação.

A Figura 25 apresenta a evolução do TCO ao longo do período de análise em
comparação com a receita bruta da operadora de rede para o cenário BF+5GS com SFV.
Para este cenário, apesar de haver um intenso grau de investimento a ser realizado ao
longo do período de análise (com especial destaque aos primeiros anos de implantação
da rede, em função de 2/3 das localidades não possuírem infraestrutura pré-implantada)
observa-se que a receita bruta passa a ser significativamente maior que as despesas inerentes
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Figura 24 – Representação do VPL e Fluxo de Caixa para as arquiteturas Microondas
BF+5GS e GF+5GS.

(a) VPL da arquitetura Microondas sem aplica-
ção do SFV.

(b) VPL da arquitetura Microondas com aplica-
ção do SFV.

(c) Fluxo de Caixa da arquitetura Microondas
BF+5GS com aplicação do SFV.

(d) Fluxo de Caixa da arquitetura Microondas
GF+5GS com aplicação do SFV.

à implantação e operação da rede a partir do ano 5 para ambos os cenários Macro e
HetNet.

Caso de Capitão Poço. Para realizar a análise de custo e viabilidade técnico-econômica
da implantação de rede banda larga no município de Capitão Poço, utilizam-se sempre os
cenários que apresentam os maiores valores de VPL. Assim, os cenários de referência são:
HetNet GF+5GS (Ids #4 e #12) e HetNet BF+5GF (Id #30), conforme dados apresentados
pelas Tabelas 26, 27 e 28. Neste contexto, a avaliação é realizada considerando diferentes
estratégias de redução de custo, além de levar em consideração diferentes comparações
entre as arquiteturas baseadas em fibra (PtP, PMP e Híbrida) para compreensão dos
principais fatores de custos.

A Tabela 26 apresenta o valores de TCO, VPL e payback associados à arquitetura
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Figura 25 – Evolução do TCO para BF+5GS com SFV.

de transporte de fibra PtP. De forma geral, observa-se que os cenários baseados em
fibra PtP-Proprietária possuem custos consideravelmente maiores em relação aos cenários
PtP-Alugada. Uma das razões para isso é que para realizar a implantação de fibra ótica
proprietária em áreas rurais onde não há infraestrutura disponível, é considerado o método
tradicional de lançamento de fibra que envole a criação de valetas através da escavação do
solo. O custo desse método varia, principalmente, em função do solo e superfície utilizada
(estradas, rodovias). A título de exemplo, o cenário #30 apresenta um TCO cerca de
4,05 vezes maior em relação ao TCO do cenário #12, constatando que sem o auxílio de
financiamentos ou adesão à políticas públicas, esses investimentos em implantação ou
expansão de redes banda larga em áreas rurais podem se tornar inviáveis, resultando em
perdas e prejuízos consideráveis para a operadora. Entretanto, considerando-se apenas os
cenários PtP-Alugada, verifica-se que a maioria dos cenários também apresentam valores de
VPL negativo, visto que nessa arquitetura, as BSs são interconectadas por enlaces de fibra
individuais e dedicados para cada BS, que apesar de apresentar vantagens relacionadas à
maior capacidade de atendimento, também apresentam maiores custos de implantação.

A Tabela 27 apresenta os dados de TCO, VPL e payback associados à arquitetura
de fibra PMP. De forma geral, embora essa arquitetura apresente custos de implantação
melhores em relação à arquitetura PtP (tal como os cenários PtP-Proprietária), todos os
cenários PMP-Proprietária não apresentam tempo de payback e valores de VPL positivos.
Neste contexto, apesar das características de implantação de rede serem semelhantes em
ambas as arquiteturas, a diferença em termos de TCO é significativa. Por exemplo, o
cenário #30 da PMP-Proprietária (Tabela 27) apresenta um TCO cerca de 1, 15 vezes
menor do que o cenário #30 da PtP-Proprietária (Tabela 26), indicando que em regiões
onde há carência de infraestrutura de rede, diferentes arquiteturas de transporte podem
ter impactos significativamente diferentes nos custos de TCO.
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Figura 26 – Dados de TCO, VPL e payback para transporte em fibra PtP.

Ainda conforme a Tabela 27, caso a operadora possua a opção de alugar a infraes-
trutura de transporte, a maioria dos cenários PMP-Alugada apresentam tempo de payback
e valores de VPL positivos, especialmente aqueles ligados à aplicação do SFV. Nestes
casos, uma vez que a operadora arca com as despesas de aluguel relacionadas apenas às
fibra óticas que são necessárias para uso em durante cada ano, não há um expressivo
investimento financeiro inicial nos primeiros anos de implantação. Essa característica torna
o CF e VPL positivos mais rapidamente ao longo dos anos de implantação. Tomando como
exemplo o cenário #12, este apresenta um TCO cerca de 4, 14 vezes menor do que aquele
observado no cenário #30, representando portanto uma expressiva diferença de custos de
implantação entre os modelos de aluguel e implantação proprietária de fibra. Neste cenário
de comparação, o cenário #12 apresenta ainda VPL positivo e payback aproximado de
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Figura 27 – Dados de TCO, VPL e payback para transporte em fibra PMP.

quatro anos, em contraste com o VPL negativo observado no cenário #30.

A Tabela 28 apresenta os custos de TCO, VPL e payback associados a arquitetura
de transporte híbrida para Capitão Poço. Entre as arquiteturas apresentadas, esta é a
que evidencia o melhor custo benefício para implantação de redes banda larga em áreas
rurais. Em particular, o cenário #12 possui um TCO cerca de 1, 44 e 1, 22 vezes menores
em relação aos equivalentes cenários #12 das arquiteturas PtP e PMP, respectivamente.
A razão para isso é que essa arquitetura utiliza antenas de microondas de alta capacidade
para prover transporte entre localidades de Capitão Poço, enquanto que as BSs instaladas
nas localidades são conectadas por meio de fibra ótica em PMP. Além disso, em termos de
viabilidade econômica, os valores de VPL desta arquitetura híbrida se tornam ainda mais
promissores em função do uso da rede de fibra alugada. Quando se compara os cenários
híbrida-Proprietária com os cenários híbrida-Alugada, observa-se que a arquitetura híbrida-
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Figura 28 – Dados de TCO, VPL e payback para transporte híbrido.

Proprietária possui 31,25% dos cenários com VPL positivo, enquanto que a arquitetura
híbrida-Alugada possui 75%, indicando que até mesmo para arquiteturas que utilizam
tecnologias híbrida para provimento de capacidade (caso exista a opção de aluguel), essa
pode ser a melhor solução de implantação de rede para a operadora.

Ainda de acordo com a Tabela 28, dado os cenários que apresentam tempo de
payback, o cenário #12 é o que demonstra ser mais vantajoso para a operadora de rede, e
mesmo quando comparado ao segundo melhor cenário (#16), ainda apresenta um VPL
8, 87% maior. Em relação ao seu equivalente sem SFV (cenário #4), o cenário #12 possui
um VPL 25,76% maior. Essa influência nos custos ocorre devido a geração de energia
por meio do SFV, que ao deixar de consumir energia da rede elétrica, reduz despesas
com impostos, além de gerar receita por meio da energia vendida à concessionária, sendo
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possível o aproveitamento total dos créditos gerados, posteriormente.

Figura 29 – Representação do Fluxo de Caixa e Evolução do TCO para a arquitetura
GF+5GS Híbrida-Alugada com aplicação do SFV.

(a) Fluxo de Caixa da GF+5GS. (b) Evolução do TCO GF+5GS.

A Figura 29 complementa os resultados obtidos, ao apresentar o fluxo de caixa
(CF) e a evolução do TCO da arquitetura GF+5GS híbrida-Alugada com aplicação do
SFV, onde os entendimentos relacionados aos cenários #11 e #12 são melhor complemen-
tados. Observa-se que embora os cenários #11 e #12 façam parte do mesmo modelo de
negócio (GF+5GS), as estratégias de implantação de rádio são diferentes, influenciando
consideravelmente no VPL do projeto de implantação da rede.

Dessa forma, de acordo com a Figura 29a o CF da estratégia Macro é mais acentuado
do que o observado na estratégia HetNet, dado que os investimentos de implantação da
Macro são realizados principalmente nos primeiros anos de análise, começando a gerar
fluxo positivo somente por volta do ano 6, enquanto que para a estrategia HetNet o fluxo
de caixa começa a ficar positivo a partir do ano 4. Esses diferentes períodos de aplicação
de investimentos e um fluxo de caixa descontado causam diferentes projeções de VPL,
resultando em um VPL negativo para a Macro e um positivo para a HetNet.

De forma complementar, a Figura 29b apresenta a evolução do TCO em função da
demanda de tráfego, reforçando que o TCO da HetNet é 1, 5 vezes menor em relação ao TCO
da Macro, justamente pela implantação de SBSs 4.5G nas localidades do município, que
além de possuir o menor custo de OPEX, possuem também o menor custo de CAPEX. Além
disso, a Figura 29b evidencia que a receita bruta da operadora passa a ser significativamente
maior que as despesas relacionadas a implantação e operação da rede a partir do ano 6
para a Macro, e ano 4 para HetNet, o que implica em um CF positivo para ambas as
abordagens, a partir do ano 6, conforme complementado pela Figura 29a.
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6.9.3 Perspectiva Socioeconômica

Caso de Faro. Considerando os resultados da aplicação do framework no contexto do
município de Faro, a partir dos valores de taxa de subscrição de assinaturas apresentados
na Tabela 11, o termo SI assume um valor aproximado de 16.07% (SI = 0.1607). Tal
resultado pode ser considerado promissor, uma vez que Faro está situado em uma região
de baixo desenvolvimento humano, e cujo SI deveria estar no patamar de 20%. Embora
ainda distante do patamar de países desenvolvidos, tal diferença pode representar um
decisivo fator de implantação e aproveitamento da demanda reprimida de usuários neste
tipo de região. Uma redução significativa nas taxas de subscrição dos usuários finais ou
um aumento excessivo na tarifa de aplicações governamentais pode representar um cenário
não realístico ou mesmo inviável financeiramente para a operadora de rede.

Figura 30 – SI, VPL e Payback BF+5GS microondas para Faro.

(a) Relação SI e VPL. (b) Relação VPL × Payback.

A Figura 30a apresenta a variação da taxa de subscrição mensal dos usuários
convencionais, em conjunto com o VPL projetado para cada caso considerando o cenário
HetNet BF+5GS com SFV. Neste caso, podemos observar que a redução da taxa de
subscrição implica em valores melhores de SI, embora o VPL passe a assumir valores
negativos, tornando o projeto de implantação inviável. Por outro lado, caso a taxa de
assinatura dos usuários sofra um aumento de 35%, apesar do VPL assumir um valor
positivo, o termo SI assume valores acima de 20%, o que é indesejável pela perspectiva
dos usuários finais, além de inibir a ampliação da demanda de tráfego ao longo do tempo
de análise.

A Figura 30b apresenta a relação entre a variação da taxa de subscrição de aplicações
governamentais e o tempo de payback estimado da rede, considerando novamente o cenário
HetNet BF+5GS com SFV. Caso, esta taxa de subscrição sofra qualquer reajuste negativo,
o VPL assume valores negativos tornando o projeto de implantação não atrativo para a
operadora de rede. Para estes casos não há payback, uma vez que o conjunto de receitas
da rede é incapaz de compensar os investimentos de implantação realizados. Tais casos
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são denotados através da coluna negativa na representação do payback na Figura 30b. Por
outro lado, ao ampliar a taxa de subscrição para até 35% a mais, o tempo de payback se
reduz em aproximadamente 2 anos, além de um aumento no VPL de cerca de 1,665%.
Assim, considerando o conjunto de premissas e oportunidades apresentados, estratégias de
subsídio financeira por entidades governamentais podem representar um importante passo
no processo de implantação de serviços de redes em regiões rurais e remotas.

Caso de Capitão Poço. Considerando os resultados da aplicação do framework no
município de Capitão Poço, e de acordo com os valores da taxa de subscrição de assinaturas
(conforme Tabela 11), o termo SI também assume um valor aproximado de 16.07%
(SI = 0.1607), cujo valor deveria estar no patamar de 20%, assim como ocorre nos países
desenvolvidos. Para ambas as análises considera-se o cenário HetNet GF+5GS Hibrida-
Alugada com SFV. Cabe destacar que Faro e Capitão Poço possuem os mesmo patamares
de SI pois, o cômputo de SI leva em consideração a relação entre a renda média per capita
da população e a taxa de assinatura dos usuários. Assim, como são adotados os mesmos
valores de assinatura, e a mesma renda média per capita, ambos os municípios possuem os
mesmo valores de SI.

A Figura 31a apresenta a variação da taxa de subscrição mensal dos usuários
convencionais, em conjunto com o VPL projetado para cada caso. Observa-se que a
redução da taxa de subscrição implica em valores melhores de SI, embora o VPL seja
reduzido. Caso a taxa de assinatura seja reduzida em -35%, o VPL se reduz em 13, 13%,
embora ainda seja vantajosa para a operadora de rede. Por outro lado, caso a taxa de
assinatura dos usuários sofra um aumento de 35%, apesar do VPL assumir um valor
positivo, o termo SI assume valores acima de 20%, sendo indesejável sob a perspectiva
dos usuários finais, além de inibir a ampliação da demanda de tráfego no município de
Capitão Poço.

A Figura 31b apresenta a relação entre a variação da taxa de assinatura de aplicações
governamentais e o tempo de payback estimado da rede. Mesmo que a taxa de subscrição
sofra qualquer reajuste negativo, o VPL continua positivo, demonstrando que esta solução
de implantação de até -35% mantém níveis promissores de VPL para a operadora de
rede. Para esses casos há sempre tempo de payback, dado que o conjunto de receitas da
rede é suficiente para compensar os investimentos realizados. Por outro lado, quando
aumenta-se a taxa de subscrição para até 35% ou mais, o tempo de payback diminui de
modo significativo, embora não atinja o patamar de 3 anos. Neste caso, a Figura 31b ainda
evidencia um aumento de VPL de aproximadamente 13,13%. Assim, dado o conjunto de
premissas e oportunidades apresentados, esta solução de rede consegue manter-se sempre
vantajosa para municípios similares à Capitão Poço.
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Figura 31 – SI, VPL e Payback arquitetura Hibrida-Alugada GF+5GS para Capitão Poço.

(a) Relação SI e VPL. (b) Relação VPL × Payback.

6.10 Considerações Finais do Capítulo
O estudo de caso apresentado neste capítulo considerou dois municípios típicos

da amazônia brasileira. Os resultados comprovaram que o framework é capaz de analisar
diversos cenários de implantação de rede, assim como, dimensionar redes de banda larga
adaptadas ao contexto de áreas rurais e remotas com reduzidos custos de implantação,
operação e manutenção. Além disso, o framework ponderou por estratégias de redução de
custo para cada caso, que além de beneficiar financeiramente a operadora de rede com
viabilidade técnico-econômica, beneficia também a população dessas regiões, através da
diminuição dos custos associados às assinaturas móveis.
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7 Conclusões

Este trabalho apresentou um framework técnico-econômico abrangente que é capaz
de dimensionar a implantação e/ou expansão de infraestrutura de rede de banda larga por
meio da adoção de serviços de TIC adaptados às características demográficas, socioeconô-
micas e geográficas de regiões rurais e remotas. Os resultados provaram que o framework
é eficaz, e dado a capacidade de generalização pode ser aplicado em qualquer cenário de
áreas rurais e remotas de países em desenvolvimento.

No que diz respeito as redes de acesso, o framework inclui conexões de fibra
ótica e baseada em microondas, sendo esta última empregada principalmente em regiões
remotas de difícil acesso - cenário típico da Amazônia brasileira. A topologia da conexão
é definida por meio de algoritmos da teoria de grafos, que fazem uso da existência de
instalações de infraestrutura (principalmente energia), para definição de topologia. Um
sistema especialista baseado em regras fuzzy auxilia na decisão de como instalar a tecnologia
e leva em consideração fatores técnicos e socioeconômicos. A concepção da rede considera
tendências de redes virtualizadas (NFV e SDN) e compartilhadas para reduzir os custos
de CAPEX e OPEX.

Desse modo, o framework avalia com conceitos tecnológicos atuais, o potencial
aproveitamento de infraestruturas de telecomunicações existentes, implantação de tecno-
logias baseadas em 5G-NX, abordagens de implantação de redes de acesso homogêneas
e heterogêneas, cenários de rede de transporte baseada em fibra alugada e proprietária,
além da implantação de sistema fotovoltaico para a redução de custos operacionais.

Como estudo de caso, este trabalho apresentou estudos para implantação de redes de
comunicação em dois municípios da região amazônica brasileira. Para ambos os municípios
mostrou-se que as implantações baseadas em HetNets e utilização de tecnologias baseadas
em 5G após um período de maturação tecnológica são alternativas viáveis que apresentam
viabilidade técnico-econômica para a operadora de rede. No entanto, para o município
de Faro, o modelo de negócio mais promissor foi o baseado em brownfield, enquanto que
para Capitão Poço foi o baseado em greenfield. Estes resultados indicam que quando se
trata de regiões rurais e remotas, onde há uma variabilidade de características específicas
regionais, como infraestrutura existente (por exemplo), é essencial a adoção de estratégias
comerciais que se adaptem a diferentes contextos de aplicações, pois nem sempre a melhor
solução de implantação para um dado município rural ou remoto, será a melhor solução
para um outro município com dinâmicas territoriais e geográficas similares.

No que diz respeito à população dos municípios, existe uma relação razoável entre o
rendimento médio per capita e o rendimento médio por utilizador previsto pela operadora,
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e que está abaixo da média dos países em desenvolvimento. Isso demonstra como a escolha
de tecnologias, modelos de negócios e estratégias de baixo custo adaptadas a essas regiões
são importantes estratégias para o planejamento da conectividade rural. Diante disso, o
framework oferece resultados promissores, sendo capaz de equilibrar o grau de investimento
financeiro necessário para a operadora de rede, e principalmente, para os usuários finais,
refletindo na redução do custo da assinatura ou melhores planos de franquia de dados.

Finalmente, trabalhos de pesquisa futuros devem incluir a definição de modelos
geomorfológicos, pois esses também apresentam uma área promissora a ser estudada para
fornecer uma análise adequada das condições de LOS em cenários amazônicos. Além disso,
um estudo de análise de sensibilidade em modelos de previsão de tráfego são necessários
para avaliar as incertezas inerentes ao processo de dimensionamento dos elementos da rede
de acesso e transporte. No mais, os trabalhos futuros incluem melhorias no processo de
análise de viabilidade econômica do processo de implantação de rede, como por exemplo, a
aplicação do custo de oportunidade em que é possível mensurar o lucro máximo que poderia
ter sido obtido se o investimento fosse aplicado em outras arquiteturas ou tecnologias
de rede também viáveis. Além disso, pretende-se também obter uma maior proximidade
dos parâmetros associados ao mercado, como por exemplo, segmentação de mercado,
penetração de serviço por segmento de cliente e custos do lado da oferta de forma a
adicionar mais detalhes nos custos da rede e ampliar a aderência do modelo proposto à
realidade de regiões rurais e remotas.

7.1 Resumo das Contribuições
Esta tese tem como objetivo principal o desenvolvimento de um framework de

planejamento técnico-econômico de Redes banda larga para áreas rurais e remotas con-
siderando cenários realísticos da Amazônia Brasileira. A partir do desenvolvimento do
framework em questão, as principais contribuições desta tese são:

• Concepção de um framework técnico-econômico para o planejamento de redes de
banda larga em regiões rurais e remotas;

• Aproveitamento e modelagem de dados cartográficos para criação e compreensão
dos dados relativos à dinâmica territorial destas regiões;

• Análise de bases de dados para entendimento complementar de condições sociais,
econômicas, solarimétricas e de infraestrutura existente em tais regiões;

• Estudo aprofundado de serviços e aplicações de TIC que podem ser adaptados às
necessidades dos usuários dessas regiões, e incorporação dessas características aos
modelos idealizados;
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• Desenvolvimento de modelos analíticos voltados para o dimensionamento das abor-
dagens tecnológicas existentes e propostas para o tratamento dos problemas de
conectividade existentes em áreas rurais e remotas;

• Desenvolvimento de modelos analíticos para o dimensionamento do custo total de
aquisição e da análise de viabilidade financeira dessas redes de banda larga;

• Proposição de modelos analíticos que possam ser utilizados para medir a projeção
dos potenciais impactos socioeconômicos das comunidades rurais e remotas;

• Estudo de tecnologias de acesso e transporte que podem ser utilizadas para o
provimento de conectividade em regiões rurais e remotas;

• Desenvolvimento de uma plataforma de software como ferramenta de apoio e validação
dos modelos propostos, de carácter reutilizável e extensível; e

• Divulgação dos resultados a partir de publicações em periódicos e conferências
nacionais e internacionais.

7.2 Limitações do Estudo
Ao se planejar um estudo de viabilidade técnico-econômica de serviços de banda

larga para áreas rurais e remotas, alguns aspectos podem ser melhor investigados em
trabalhos de pesquisa futura.

Primeiro, consideraram-se várias suposições para previsão de demanda de tráfego
e análise de custos. Embora essas premissas reflitam dados reais coletados de fontes
de informações oficiais do governo brasileiro, é necessário desenvolver estratégias para
incorporar variáveis de incerteza inerentes ao processo de previsão. Além disso, até onde se
sabe, os custos dos parâmetros são compatíveis com regiões rurais e remotas da Amazônia
brasileira. Outras áreas podem ter diferentes direcionadores de custos, o que pode levar a
conclusões diferentes das obtidas a partir do presente estudo.

Em segundo lugar, no estudo de caso, parametrizaram-se os modelos propostos com
dados estáticos reais relacionados à realidade do município. Para melhorar esse processo
de entrada e tornar a abordagem proposta mais extensível, o desenvolvimento de uma
camada de dados pode incluir consultas online de bancos de dados públicos, como os
dados relacionados à disponibilidade de eletricidade em uma região específica, densidade
populacional e outras informações.

Finalmente, a estrutura proposta não considera questões técnicas específicas relaci-
onadas à implantação de enlaces em condições de LOS. Embora globalmente, haja uma
ampla adoção de tecnologias sem fio (microondas/ondas milimétricas), presumiu-se que os
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desafios técnicos relacionados à implantação dessas tecnologias são bastante desafiadores
e, portanto, não foram explicitamente considerados neste trabalho.

7.3 Divulgação de Resultados
Principais publicações relacionadas ao desenvolvimento desta tese:

• M. Souza, H. P. Kuribayashi, P. Saraiva, F. Farias, N. Vijaykumar, C. R. Francês,
J. W. Costa, "A Techno-Economic Framework for Installing Broadband Networks in
Rural and Remote Areas", in IEEE Access, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3071919.

• M. Souza, F. Farias, H. P. Kuribayashi, C. R. Francês, J. W. Costa, and D. Cardoso,
“A Photovoltaic System for Heterogeneous Networks: a Technical, Economic and
Environmental Analysis,” J. Commun. Inf. Syst., vol. 35, no. 1, pp. 90–102, 2020.

• M. Oliveira, A. Fernandes, F. Reis, H. Kuribayashi, M. Souza, L. Gonçalves, J.
Costa, F. Farias, “Technical-Economic Analysis of Photovoltaic Systems Applied to
Heterogeneous Mobile Networks in Rural Areas,” IEEE Latin America Trans., vol.
18, no. 11, pp. 1900–1908, 2020.

• P. A. Saraiva, M. Souza, H. P. Kuribayashi, A. D. F. Santos, J. Weyl Costa, and
D. L. Cardoso, “Implantação de um Sistema Fotovoltaico Otimizado em Arquitetura
de Rádio Centralizada,” in XXXVII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e
Processamento de Sinais (SBrT 2019) (SBrT 2019), 2019.

• C. Oliveira, M. Souza, R. Vieira, D. Cardoso, J. Costa. “Sistemas Fotovoltaicos
Aplicados em Cenário de Rede 5G”. In: IX Conferencia Nacional em Comunicações,
Redes e Segurança da Informação, 2019, Petrolina. IX Conferencia Nacional em
Comunicações, Redes e Segurança da Informação, 2019.

Outras publicações importantes:

• H. P. Kuribayashi, M. Souza, D. A. Gomes, K. C. Silva, M. S. da Silva, J. W. Costa,
C. R. Francês, “Particle Swarm-Based Cell Range Expansion for Heterogeneous
Mobile Networks,” IEEE Access, vol. 8, pp. 37021–37034, 2020.
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