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A crescente demanda por novos serviços de transmissão de dados com 

taxas elevadas, aliada ao crescimento acelerado do número de 

usuários, resulta na expansão dos Sistemas de Acesso Móvel Celular 

(SMC) de forma a requerer uma intensa atividade de planejamento. 

Devido à grande quantidade de opções técnico-mercadológicas a 

analisar, essas opções acabam se tornando difíceis. Este trabalho 

apresenta um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) desenvolvido em 

planilha eletrônica para ser utilizado no planejamento estratégico da 

interconexão de Estações Rádio Base em um sistema de comunicação 

móvel celular. O principal objetivo é que o SAD possa auxiliar na 

escolha da topologia de rede mais viável economicamente, a partir de 

dados relacionados a custos, demandas e  capacidade técnica dos 

equipamentos. Cenários de contratos de aluguel para uma rede de 

pequeno porte são avaliados e discutidos. Os resultados mostram a 

eficiência da ferramenta computacional. 

 

Palavras-chave: Sistema de Apoio à Decisão, Modelagem Matemática, 

Rede Móvel Celular, Planilha Eletrônica.
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1. Introdução 

A crescente demanda por novos serviços de transmissão de dados, aliado ao crescimento 

acelerado do número de usuários, resulta na expansão dos sistemas de acesso móvel celular 

(SMC), requerendo intensa atividade de planejamento. Onde, quando, quanto e como investir, 

são as questões para as quais o planejamento deve encontrar respostas. 

A enorme quantidade de opções técnico-mercadológicas a analisar requer escolhas difíceis. O 

porte dos problemas e a velocidade das transformações exigem metodologias de planejamento 

consistentes, flexíveis e apoiadas em ferramentas computacionais. Os valores significativos 

geralmente envolvidos neste tipo de situação tornam desejável o uso de Sistemas de Apoio à 

Decisão (SAD), baseados em modelos matemáticos.  

Dimensionar um SMC não é uma tarefa fácil. Tradicionalmente, o dimensionamento da 

infraestrutura do sistema é um processo que deve ser realizado de forma sequencial ao 

dimensionamento da radiofrequência. Informações sobre localização das antenas (Estações 

Rádio Base - ERBs), por exemplo, são usadas como dados iniciais ou de entrada para o 

Planejamento da infraestrutura, que consequentemente deve ser capaz de escoar o trafego de 

usuários de cada ERB até a Central de Controle e Comutação (CCC) do sistema.  

Existe no mercado uma infinidade de ferramentas computacionais que podem ser utilizadas na 

implementação de um SAD. Uma vez que planilhas eletrônicas, como o Excel, são de relativa 

facilidade de utilização e bastante conhecidas no mercado corporativo, elas foram escolhidas 

como plataforma computacional para o desenvolvimento e aplicação do SAD proposto neste 

trabalho. 

Portanto, este trabalho consiste na implementação computacional, via planilhas eletrônicas, de 

um modelo matemático de otimização, para ser utilizado no planejamento estratégico da 

interconexão de ERBs em um sistema de comunicação móvel celular. Cenários de contratos 

de aluguel para uma rede de pequeno/médio porte são avaliados através de simulações 

computacionais. 

 

1.1.  Sistema de comunicação móvel celular 

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL, 2014), “o Serviço 

Móvel Celular (SMC) é o serviço de telecomunicações móvel terrestre, aberto à 
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correspondência pública, que utiliza sistema de rádio comunicações com técnica celular, 

interconectado à rede pública de telecomunicações, e acessado por meio de terminais 

portáteis, transportáveis ou veiculares, de uso individual”. 

Descrição do Sistema Celular 

Uma determinada região ou área de cobertura geográfica a ser atendida pelo serviço móvel 

celular é dividida em sub-regiões que são chamadas células (figura 1). A célula é uma área 

geográfica atendida por uma Estação Rádio Base (ERB), dentro da qual a recepção do sinal 

atende as especificações do sistema. 

Figura 1 - Principais componentes de um sistema de acesso móvel celular 

 

Fonte: DeSOUSA et al. (2013). 

 

A Central de Comutação e Controle (CCC) ou Central de Comutação de Serviços Móveis 

(MSC) é considerada o coração do sistema de acesso móvel celular. É o elemento de 

coordenação central de toda a rede, pois administra todas as ERBs dentro de sua área de 

controle. É responsável pela validação dos assinantes, processamento de chamadas, estabelece 

a interface com a rede de comutação pública, interface com outras CCC´s, sejam elas de outra 

operadora ou não, gerenciamento de handoff (passagem do móvel de uma célula para outra) e 

monitoração de alarmes das ERBs. 
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A Estação Rádio Base (ERB) ou Base Transceiver Station (BTS) é uma “célula” no sistema 

de acesso móvel celular e otimiza a utilização do espectro de frequências disponíveis, sendo 

capaz de estabelecer comunicação com qualquer estação móvel que esteja se deslocando em 

sua área de cobertura. É a ERB que faz a comunicação entre o assinante (interface rádio) e a 

CCC (canais E1, de 2,048Mbps). A disposição das ERBs em determinada área depende do 

tipo de interface rádio que é utilizada (JESZENSKY, 2004). 

 

1.2.  Planejamento do sistema de acesso móvel celular 

No processo de planejamento de uma rede móvel celular tem-se como objetivo obter a maior 

cobertura de atuação com a menor quantidade de equipamentos possível, e ao mesmo tempo 

prover a capacidade de rede necessária para se atender a demanda de tráfego dos usuários 

atendidos. 

O transporte da informação é feito através de uma coleção de enlaces e nós de comunicações 

que são partes integrantes das redes. Para atender satisfatoriamente os usuários, as 

organizações que utilizam tais recursos devem ser capazes de gerenciá-los. O planejamento é 

fundamental neste ponto e tem a função principal de prover um meio eficaz no qual a 

organização possa atender suas necessidades futuras de conectividade, usando as redes que já 

existem como ponto de partida. 

A questão do tempo é um aspecto chave do planejamento de redes, pois à medida que o tempo 

passa, ocorrem novos eventos, e o planejamento é um processo ativo que faz uso contínuo das 

últimas inovações, fazendo regularmente um ajuste de planos. 

Dimensionar um SMC não é uma tarefa trivial. Para facilitar, o planejamento costuma ser 

realizado em três etapas: 

 Comutação: dimensionamento da CCC – gerência, capacidade de atendimento e 

conexões com outros sistemas de telecomunicações são algumas das respostas a serem 

obtidas; 

 Radiofrequência: define interface aérea, localização de ERBs, potência de transmissão 

de cada ERB, área de cobertura, quantidade de canais necessários, tipos de antenas e a 

altura das mesmas; 
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 Infraestrutura: escolhe a tecnologia e a capacidade dos equipamentos de transmissão a 

serem utilizados na interconexão das ERBs com a CCC. 

O dimensionamento da infraestrutura é um processo que deve ser realizado de forma 

seqüencial ao dimensionamento da radiofrequência. Os dados sobre a localização das ERBs, 

por exemplo, são usados como dados iniciais ou de entrada para o planejamento da 

infraestrutura que, consequentemente, deve ser capaz de escoar o tráfego de usuários de cada 

célula (ERB) até a CCC.  

A modelagem matemática para o planejamento estratégico da infraestrutura de interconexão 

entre ERBs, e destas com a CCC, é um dos objetivos deste trabalho. O sistema de apoio à 

decisão, a ser implementado em planilha eletrônica, servirá como ferramenta de auxílio para o 

planejador na escolha da topologia de rede mais adequada para interligar as ERBs com a 

CCC.  

Uma boa referencia sobre modelos de otimização aplicados ao dimensionamento da 

capacidade e roteamento de fluxo de demanda em redes de telecomunicações pode ser 

conferido em PIORO e MEDHI (2004). Trabalhos que abordam alocação de recursos em 

redes de comunicação móvel celular: Skianis (2013), Abdel Khalek (2011). 

 

1.3.  SDH (Synchronous Digital Hierarchy – Hierarquia Digital Síncrona) 

O sistema SDH é um padrão internacional para redes ópticas de telecomunicações de alta 

capacidade que especifica um sistema de transporte digital síncrono visando prover uma infra-

estrutura de rede de telecomunicações mais simples, econômica e flexível.  

Atualmente o padrão SDH utiliza frames STM-n com as seguintes taxas de bits: 

155,520Mbit/s (STM-1 elétrico ou óptico), 622,080 Mbit/s (STM-4 óptico), 2.488,320 Mbit/s 

ou 2,5 Gbit/s (STM-16 óptico) e 9.953,280 Mbit/s ou 10 Gbit/s (STM-64 óptico), (TELECO, 

2014).  

Uma rede SDH é composta, basicamente, por:  

 Rede física: que é o meio de transmissão que interliga os equipamentos SDH e pode 

ser composta por cabos de fibra óptica, enlaces de rádio e sistemas ópticos de visada 

direta baseados em feixes de luz infravermelha; 
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 Sistema de Gerência: que é o responsável pelo gerenciamento da rede SDH, contendo 

as funcionalidades de supervisão e controle da rede, e de configuração de 

equipamentos e provisionamento de facilidades; 

 Equipamentos: são os multiplexadores SDH de diversas capacidades que executam o 

transporte de informações; 

 Sistema de sincronismo: é o responsável pelo fornecimento das referências de relógio 

para os equipamentos da rede SDH, e que garante a propagação desse sinal por toda a 

rede (TELECO, 2014). 

SDH na Interconexão de ERBs-CCC 

A interconexão entre as ERBs e a CCC em um SMC é realizada através de links de canais E1, 

com taxa de transmissão de 2,048Mbps. Estes links podem ser atendidos por enlaces SDH, 

com modulo de transmissão STM-1, que é capaz de agregar até 63 canais E1 de forma 

modular. 

O cenário avaliado neste trabalho, para cada ERB pode ser conferido na figura 2. Uma 

operadora de SMC possui ERBs distribuídas pela cidade e que precisam ser interconectadas 

com a CCC. Esta operadora poderia implantar a sua própria rede de interconexão ERBs-CCC, 

mas também pode alugar links SDH de outra operadora de rede, capaz de atender as 

demandas previstas para aquelas ERBs, escoando as suas demandas até a CCC. Este 

procedimento geralmente é possível, uma vez que as operadoras de rede possuem folga 

instalada nas suas redes SDH. 

Figura 2 – Exemplo de compartilhamento de um link SDH 

Oper. Rede

8 E1

16 E1

(Localidade 1) (Localidade 2)

8 E1

16 E1

STM-1

(63 E1)

155,52 Mbps

30 E1 (em uso)

9 E1 (folga)

Oper. SMC 1

Oper. SMC 2

30 E1

24 E1 (aluguel)

30 E1Operadora de
Rede (em uso)

Oper. SMC 1
ERB

Oper. SMC 2
ERB

Operadora de
Rede (em uso)

Oper. SMC 1
CCC

Oper. SMC 2
CCC

 

Fonte: Autor 
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2. Objetivos 

 

2.1  Objetivo geral 

O principal objetivo é que a planilha eletrônica (Excel), uma ferramenta de fácil utilização, 

possa auxiliar na escolha da topologia de rede mais viável economicamente, a partir de dados 

relacionados a custos, a demandas e a capacidade técnica dos equipamentos. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 Remodelar o problema tratado em DeSousa et al. (2013). Como o software Excel não 

é uma ferramenta exclusiva de modelagem de problemas de otimização, o seu desempenho 

computacional, em termos de execução, pode ser inferior aqueles obtidos em DeSousa et. al. 

(2013). 

 Implementação computacional, via planilha eletrônica, de um modelo de otimização 

que possa se utilizado como sistema de apoio a decisão no planejamento estratégico de 

interconexão de ERBs em um SMC. Cenários de contratos de aluguel de enlaces SDH são 

avaliados. 

 Simulação de alguns cenários com redes de pequeno porte, com poucos nós de acesso 

e poucas variáveis de decisão (em torno de 70 variáveis).  

 

3. Materiais e métodos 

A rede de interconexão ERBs – CCC é tratada como um grafo e a modelagem segue a 

abordagem Nó – Arco. (BATARAA, 2010). O problema tratado aqui, teve como ponto de 

partida o trabalho de DeSousa et al. (2013). Estabelecida uma rede candidata, o modelo de 

Programação Linear Inteira Mista (PLIM 0-1) de DeSousa et al. (2013) foi ajustado de forma 

que sua implementação computacional (SAD) pudesse ser realizada na planilha eletrônica MS 

Excel. O modelo matemático de otimização, foi executado por um suplemento do Excel, a 

ferramenta solver, onde são configuradas as expressões matemáticas que representam: 

 As restrições de balanço de demanda em cada ERB; 

 As restrições de capacidade técnica em cada arco previsto; 
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 A função objetivo de minimização de custo de aluguel de rede. 

 

3.1  Representações da rede e formulação matemática do SAD  

A rede candidata proposta para simulação do SAD é composta por seis ERBs e uma CCC. As 

ERBs podem ser interconectadas com a CCC com enlaces diretos ou através de rotas 

alternativas (arcos candidatados para escoar o tráfego entre as ERBs). A rede contém 6 arcos 

diretos ERB-CCC e 12 arcos indiretos ERB-ERB. A figura 3 mostra esta rede, indicando as 

demandas previstas em cada ERB, bem como o comprimento dos arcos. 

Figura 3 – Rede Candidata com seis ERBs 

 

Fonte: Autor 

 

Alguns parâmetros envolvidos no problema já são admitidos como sendo conhecidos e são 

disponibilizados no início da planilha. Estes valores estão relacionados com a rede candidata 

ao qual foi montado o modelo, que envolve: a distância entre ERBs, a demanda de cada ERB, 

a capacidade dos links SDH em canais E1, o custo de aluguel do link, o custo de aluguel de 

rede óptica (por km) e o parâmetro de controle que mede a taxa de crescimento da demanda 

prevista. Estes parâmetros podem ser conferidos na figura 4. Deve ser observado que o link 21 

é adotado como referencia de custo monetário. 
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Figura 4 – Parâmetros do modelo de otimização 

 

Fonte: Autor 

 

As variáveis de decisão do modelo se referem: 

Valor de fluxo de demanda escoado pelo arco: representado por Yij, onde Y indica a 

quantidade de canais E1 escoada pelo arco que liga a ERB [i] à ERB [j] ou à CCC [j]. A 

figura 5 indica as células da planilha utilizadas para representar estas variáveis reais. Pode-se 

observar que para o cenário avaliado existem 18 variáveis Yij. 

Figura 5 – Variáveis de decisão reais Yij (Fluxo de demanda) 
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Fonte: Autor 

 

Escolha (ou não) do link para o escoamento da demanda prevista: representada por Xijn, onde 

o valor de X (0 ou 1), indica se o link SDH de capacidade [n] é ou não alocado no arco que 

liga a ERB [i] à ERB [j] ou à CCC [j]. A Figura 6 indica as células da planilha utilizadas para 

representar estas variáveis binárias. Pode-se observar que para o cenário avaliado existem 54 

variáveis Xijn. 

Figuras 6 – Variáveis de decisão binárias (escolha, ou não, do link SDH) 

 

Fonte: Autor 

 

As restrições do modelo de otimização são reunidas em dois conjuntos: 

Conjunto 1: Restrições de Balanço de Demanda que garantem o balanço de fluxo de demanda 

em todos os nós de ERB. 

 

Onde: 
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OERB: conjunto de todos os nós de ERB da rede; 

Yki: variável real que representa o fluxo de demanda atendido pelo arco [k, i]   Ae, com a 

demanda saindo do nó [k] e chegando em [i]; 

Yjk: variável real que representa o fluxo de demanda atendido pelo arco [j, k]   Ae, com a 

demanda saindo do nó [j] e chegando em [k]; 

dk: demanda prevista, em canais E1, para ser atendida em cada nó [k]   OERB. 

Na figura 7 são indicadas as células da planilha utilizadas para computar os fluxos de entrada 

e de saída em cada uma das seis ERBs, cuja fórmula, para a ERB01 ficou: entrada (C55) 

[=B30+D31+D35] – saída (D55) [=C30+E30+I30] = 0 [=D55-C55]. 

Figura 7 – Conjunto de restrições 1 – Balanço de demanda 

 

Fonte: Autor 

 

Conjunto 2: Restrições de Capacidade ocorrem em cada arco previsto para escoar a demanda 

das ERBs. Estas restrições asseguram que a capacidade do link SDH escolhido seja capaz de 

atender a demanda escoada pelo arco. 

 

Onde: 

OSDH: conjunto de capacidades dos links SDH candidato no arco [i,j]   Ae; 

n

ijCap : capacidade do link SDH de modularidade [n] candidato no [i, j]   Ae; 

Yij: variável real que representa o fluxo de demanda atendido pelo arco [i, j]   Ae. 

A restrição de capacidade técnica para os arcos fica de acordo com a expressão abaixo:  
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Na figura 8 são indicadas as células utilizadas para computar estas restrições em cada arco 

considerado como candidato. Exemplo, para o arco (ERB01, CCC01) direto, e (ERB01, 

ERB02) indireto, as fórmulas implementadas para contabilizar a capacidade do arco e o seu 

fluxo escoado são, respectivamente: =SOMARPRODUTO($C$42:$E$42;C44:E44) e =C30; 

=SOMARPRODUTO ($I$42:$K$42;$I$44:$K$44) e =$E$30.   

Figura 8 – Conjunto de restrições 2 – Capacidade Técnica 

 

Fonte: Autor 

 

Função Objetivo: se refere ao mínimo custo do aluguel da rede de interconexão SDH. É 

calculada somando-se os custos de aluguel dos links escolhidos para o escoamento da 

demanda dos nós de ERB até o nó de CCC. 
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Onde: 

Ae: conjunto de arcos de escoamento de demanda (diretos + indiretos), que ligam os nós de 

ERB [i] aos nós de ERB [j] ou ao nó de CCC [j]; 

OSDH: conjunto de capacidades dos links SDH candidatos no arco [i,j]   Ae; 

Cn: custo de aluguel do sistema de transmissão SDH de capacidade [n]   OSDH; 

lij: comprimento do arco [i, j]  Ae;  

r: custo de aluguel de rede óptica (por km); 

Xijn: variável binária que representa a escolha do link SDH de capacidade [n] candidato no 

arco [i, j]  Ae. 

Na figura 9 são indicadas as células da planilha utilizadas para computar os custos parciais e, 

principalmente, o custo total (célula B96), cuja fórmula foi implementada como: 

=SOMA(C93:W98). Outros resultados também podem ser conferidos, tais como: quantidade 

de links SDH utilizados e a folga total da rede escolhida. 

Figura 9 – Cálculo da função objetivo 

 

Fonte: Autor 

 

4.  Resultados 
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Os cenários escolhidos para a realização das simulações computacionais têm como objetivo 

avaliar o comportamento da rede a ser alugada para diferentes situações de demanda e custo. 

Em destaque tem-se 3 cenários que são analisados. 

• Cenário 1: a rede é avaliada inicialmente para valores atuais de demanda e de custo de 

aluguel de rede óptica. Na sequência, são feitas simulações até um patamar de 100% de 

aumento na demanda. A figura 10 resume os resultados obtidos indicando o grau de demanda, 

custo de aluguel da rede, quantidade de links utilizados, a folga e o tipo de arco.  

Pode ser observado que, para a estrutura de custos adotada, a topologia da rede escolhida se 

mantém independente do crescimento da demanda a ser atendida. As mudanças ficam por 

conta das alterações na capacidade dos links escolhidos que, em todas as situações avaliadas, 

teve como preferência os links diretos ERB – CCC. A maior folga na rede acontece para o 

patamar de 50% de aumento na demanda, para uma topologia que tem o maior numero de 

links de 42xE1. 

Figura 10 – Variação de demanda 

 

Fonte: Autor 

 

A figura 11 apresenta a topologia para o cenário de atendimento com previsão de aumento de 

100% na demanda. São indicados: a demanda escoada em cada arco escolhido, bem como a 

capacidade do sistema de transmissão SDH alugado. 

Figura 11 – Topologia com aumento de demanda em 100% 
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Fonte: Autor 

• Cenário 2: verifica o comportamento da rede diante de uma possível redução do custo do 

link de 63xE1 até atingir o custo praticado para o link de 42xE1. A figura 12 resume os 

resultados obtidos indicando o custo de link 63xE1, custo de aluguel da rede, quantidade de 

links utilizados, a folga e o tipo de arco.  

Figura 12 – Variação custo do Link 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 13 – Topologia com regressão do valor do Link de 63xE1 
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Fonte: Autor 

 

Observa-se que, para a estrutura de custos do link de 63xE1 adotada, a topologia da rede 

escolhida não se altera. A única mudança fica por conta do ultimo caso, em que os custo do 

link de 63xE1 é igual ao de 42xE1 com múltipla escolha, optando pelo de 42xE1 ou de 

63xE1. Em todas as situações avaliadas, teve como preferência os links diretos ERB – CCC. 

A maior folga na rede acontece quando os custos dos links se igualam. 

A topologia da rede escolhida pelo SAD na condição em que o link de 63xE1 tem o custo 

igualado ao do link de 42xE1, pode ser conferido na figura 13. São indicados: a demanda 

escoada em cada arco escolhido, bem como a capacidade (modularidade) do sistema de 

transmissão SDH alugado. 

• Cenário 3: analisa o comportamento da rede diante da possível redução no parâmetro “custo 

de rede / km”. O custo de aluguel de rede óptica tem seu valor reduzido do atual (0,10$) ate 

0$. Todos os outros valores são mantidos fixos. A figura 14 mostra o comportamento da 

topologia da rede, indicando custo de aluguel da rede, quantidades de links, a folga e tipo de 

arco. 

Figura 14 – Variação de custo de rede/km 
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Fonte: Autor 

 

Pode ser observado que, para a estrutura de custos de rede / km, a topologia da rede se altera 

quando o “custo” igual a “zero”. Inclusive com mudança de topologia, agora com um arco 

indireto, para atender a demanda da ERB02. 

A figura 15 apresenta a topologia para o cenário de “custo de rede/km” ser “zero”. São 

indicados: a demanda escoada em cada arco escolhido, bem como a capacidade 

(modularidade) do sistema de transmissão SDH alugado. 

Figura 15 – Topologia com Redução de custos de rede. 
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Fonte: Autor 

 

Na simulação computacional foi utilizado o Solver que é um suplemento do software da 

planilha eletrônica (Microsoft Office Excel), sendo executado no sistema operacional 

Windows XP, com processador Intel Centrino de 1,66 GHz de velocidade e 2GB de memória 

RAM. O tempo computacional, para todos os cenários avaliados, consumiu em torno de 10 

minutos de processamento. 

 

5.  Discussão 

Para a resolução no solver, deve-se observar a célula de destino do valor da função objetivo 

(de mínimo custo), as variáveis de decisão (Xijn e Yij), as restrições que o modelo de 

otimização deve atender, com destaque para: caracterização das variáveis reais e binárias; 

garantia de atendimento de demanda; garantia de capacidade técnica dos links SDH.  

No cenário 1, com uma previsão de aumento de 100% nas demandas previstas, a simulação 

configurou o sistema de forma a obedecer todos os parâmetros estabelecidos e escolheu a 

melhor solução de custo total de aluguel da rede, que foi de 10,77$, com uma folga de 51 

canais E1. Foram escolhidos 2 arcos com capacidade de 21xE1, 3 arcos com capacidade de 

42xE1 e 1 arco com capacidade de 63xE1. A topologia da rede escolhida pelo Sistema de 

Apoio à Decisão em relação ao dimensionamento dos enlaces resultou no escoamento através 

de arcos que ligam as ERBs diretamente com a CCC. 

No cenário 2, avaliando diretamente o custo do link de 63xE1 igual ao de 42xE1, tem-se um 

custo total de 7,87$. Sendo que são possíveis duas topologias com o mesmo custo, escolhidos 

5 arcos com capacidade de 21xE1 e 1 arco com capacidade de 42xE1 ou 1 arco com 

capacidade de 63xE1.  Novamente, o Sistema de Apoio à Decisão privilegiou o escoamento 

de demanda por arcos diretos. 

No cenário 3, analisando a rede com o custo de rede/km igual a 0$, a melhor solução possui 

um custo total de 6,70$, com folga total de 42 canais E1. São escolhidos 5 arcos com 

capacidade de 21xE1 e 1 arco de capacidade 42xE1. A rede escolhida pelo Sistema de Apoio 

à Decisão apresenta a seguinte configuração de escoamento direto: ERBs 01, 03, 04, 05 e 06; 

indireto: ERB02. 
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6.  Conclusão  

O constante desenvolvimento do setor de telecomunicações móveis celulares, a crescente 

demanda de usuários e a competitividade do mercado obrigam as operadoras a buscarem 

soluções de rede que possam aliar tanto a minimização de custos quanto a maximização das 

receitas. Os responsáveis pelo planejamento destas redes devem avaliar as mais variadas 

possibilidades em relação à interconexão das estações rádio base com a central de comutação 

e controle do sistema.  

Este trabalho apresentou uma proposta de planejamento estratégico orientado à minimização 

de custos de aluguel, desenvolvido para ser usado por empresas da área de telecomunicações, 

no planejamento da interconexão de estações rádio base em um sistema de comunicação 

móvel celular. A rede é vista como um grafo e a modelagem é traduzida como um problema 

de programação linear inteira mista que obedece restrições de atendimento de demanda e de 

capacidade tecnológica. 

O modelo matemático do SAD utilizado nesta pesquisa possibilita a variação dos parâmetros 

iniciais, como por exemplo, variação de demanda e custos, que permitem ao planejador 

verificar como a rede se comporta em algumas situações encontradas no mercado de aluguel. 

Permitindo avaliar a topologia da rede, com resultados que contemplem o custo mínimo de 

aluguel de links SDH. 

O sistema de apoio à decisão utilizado demonstrou ser um facilitador para o planejador avaliar 

como é o comportamento da rede para as mais variadas possibilidades. A utilização de 

planilha eletrônica, com um solver capaz de resolver problemas de programação linear inteira 

mista, permitiu o desenvolvimento de uma ferramenta computacional de fácil utilização por 

parte do usuário final do sistema, de forma a facilitar o treinamento de equipes 

interdisciplinares em: planejamento estratégico, redes de comunicação móvel celular e 

modelagem matemática utilizando pesquisa operacional. 
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