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RESUMO 
 

 
Redes emergenciais são redes móveis utilizadas em cenários de catástrofes onde 
os meios de transmissão convencionais estão usualmente comprometidos. Neste 
contexto o estabelecimento de uma MANET (Mobile Ad Hoc Network) é a solução 
mais indicada para suprir a comunicação entre as equipes de resgate e 
organizações competentes. Atualmente existe uma gama de trabalhos que, através 
de simulações, avaliam o desempenho de protocolos de roteamento em cenários 
variados, alguns de desastres. O cenário apresentado por este trabalho é específico 
de uma situação de desastre, similar a uma ocorrência de deslizamento de terra. 
Acontecimentos como esse criam um ambiente com características particulares e, o 
roteamento usado deveria suprir da melhor forma esses fatores únicos. Portanto, 
este trabalho apresentou uma hipótese que o roteamento baseado em zonas pode 
ser a melhor escolha para o cenário proposto. Foi desenvolvido um novo protocolo 
com base no já existente Zone Routing Protocol e comparado através de métricas 
de desempenho com os protocolos AODV e DSDV, além do próprio ZRP. Ainda, 
objetivando modelar uma mobilidade mais condizente com a apresentada pelas 
equipes de resgate, foi desenvolvida uma adaptação do "disaster mobility model" 
para junto com o cenário sumarizar as características únicas desse ambiente e gerar 
simulações mais realistas. As simulações foram feitas com uma variação do número 
de nós entre os cenários, e a comparação dos protocolos foi analisada pelos valores 
atingidos por eles nas simulações em métricas de desempenho. Os resultados 
mostraram que o novo protocolo foi bastante superior ao seu original em todas as 
métricas, atingindo também um desempenho semelhante ou melhor que o AODV e o 
DSDV em packet delivery ratio, end to end delay e routing overhead. Dessa forma, 
concluiu-se que o novo protocolo desenvolvido alcançou seu objetivo, se tornando, 
entre os protocolos testados, uma opção viável para roteamento em redes 
emergenciais críticas.  
 
  
Palavras-chave: Roteamento em MANETs. Modelos de Mobilidade. Zone Routing 

Protocol. 

  



	  

ABSTRACT 
 

 
Emergency networks are mobile networks used in disaster scenarios where 
conventional medium of transmission are usually compromised. In this context the 
establishment of a MANET (Mobile Ad Hoc Network) is the most suitable solution to 
supply the communication between rescue teams and organizations. Currently there 
are a range of papers that, through simulations, evaluate the performance of routing 
protocols in various scenarios, including disaster ones. The scenario presented by 
this work is specific to a disaster situation, similar to an occurrence of landslide. 
Events like this create an environment with particular characteristics and the routing 
used should supply these unique needs. Therefore, this paper presented a 
hypothesis that zone based routing may be the best choice for the proposed 
scenario. A new protocol based on the Zone Routing Protocol was developed and 
compared through metric performances with AODV and DSDV protocols and the 
ZRP itself. In addition, in order to model a mobility more consistent with that provided 
by the rescue teams, we developed an adaptation of "disaster mobility model" to, 
along with the scenario, summarize the unique features of this environment and 
create more realistic simulations. The simulations were made with a variation of the 
number of nodes between the scenarios, and the protocols were compared based on 
the values attained by them in simulations on performance metrics. The results 
showed that the new protocol greatly exceeded its original in all metrics, also 
achieving equal or better performance than AODV and DSDV in packet delivery ratio, 
end to end delay and routing overhead. Thus, it was concluded that the new protocol 
achieved his goal, becoming, among the tested protocols, a viable option for routing 
on critical emergency networks. 
 
 
Key-words: MANETs Routing. Mobility Models. Routing Zone Protocol. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As tecnologias para acesso e transmissão de dados evoluíram imensamente 

ao longo dos anos. Em escala global, houve um interesse crescente e mais focado 

em pesquisa e desenvolvimento no que se trata de transmitir dados pelos meios 

sem fio. 

A tecnologia sem fio tem muitas aplicações, desde o popular uso do padrão 

IEEE 802.11 Wireless LAN (IEEE, 2012) em residências, pontos comerciais e áreas 

públicas, até as mais novas redes de celular 4G (3GPP, 2008) largamente usadas 

em todo o mundo. Para que se possa ter uma referência de como o crescimento de 

utilização é exponencial, segundo dados da ANATEL (Agência Nacional de 

Telecomunicações), no segundo trimestre de 2013, existiam 24.154 hotspots wi-fi 

privados no Brasil, alcançando, seis meses depois, 159.000 (ANATEL, 2014). No 

mundo, esse número passa dos 840.000 (TELECO, 2014). 

No que concerne às redes celulares, o avanço é ainda maior. Os dispositivos 

móveis estão cada vez mais acessíveis e o número de usuários tem aumentado 

gradativamente. É comum realizar atividades em celulares ou tablets que antes 

eram restritas ao computador como, por exemplo, checar e-mails, acessar sites ou 

redes sociais. Esse fato possibilita a inserção e ampliação da computação dita 

ubíqua, que se caracteriza pelo acesso de um usuário a suas informações onde e 

quando ele deseja (WEISER, 1991).  

Com uma variedade cada vez maior de dispositivos móveis com tecnologia 

que permite acesso às redes de transmissão de dados, Internet inclusa, é 

recomendada a criação de um meio para interconectar estes aparelhos entre si 

dentro do campo de alcance de suas transmissões. Desse modo, não apenas 

dispositivos móveis podem se comunicar uns com os outros, mas também navegar 

na Internet e, posteriormente, estender esse serviço eficientemente em uma área 

sem a presença de um ponto central de infraestrutura como roteadores, por exemplo 

(CHLAMTAC; CONTI; LIU, 2003). 

Essa forma de conexão caracterizada pela ausência de um nó de 

infraestrutura e uma constante mudança nas rotas pode ser atendida pelas redes ad 

hoc, também conhecidas como MANETs (Mobile Ad hoc Networks). Uma MANET é 



18	  
	  

uma coleção de nós móveis autônomos, capazes de se comunicarem utilizando links 

sem fio. Por ser composta de nós móveis, a topologia de uma rede ad hoc muda 

constantemente. Além disso, a rede é descentralizada, tornando-se necessário que 

tarefas como descoberta de topologia, entrega de mensagens e roteamento sejam 

executadas por cada um dos nós que a compõem (GHOSEKAR; KATKAR; 

GHORPADE, 2010). 

Uma rede ad hoc pode ter várias usabilidades, mas a que será tratada neste 

trabalho reside no contexto de redes emergenciais. Apesar de o nome ser 

relativamente autoexplicativo, esse tipo de rede é usada em situações de 

emergência ou catástrofe provenientes de intempéries da natureza ou falhas 

humanas. Dependendo da intensidade do desastre, é possível que uma operação de 

diferentes organizações tenha que ser deflagrada, para que, unifiquem seus 

esforços a fim de minimizar os danos e perdas causados. Em geral, quando ocorre 

uma situação de catástrofe, a maioria dos serviços de comunicação que são de vital 

importância para o contato entre entidades de resgate e vítimas fica inoperante, 

piorando o cenário geral (CHANNA; AHMED, 2010; MANOJ; BAKER, 2007). 

A gama de acontecimentos catastróficos pode ser bem variada e cada 

cenário tem suas particularidades. Isso, consequentemente, gera formas diferentes 

de agir enquanto unidades de resgate. Uma ocorrência de um prédio em chamas se 

difere e muito de situações de tornado ou enchentes não tendo, portanto, como 

generalizar o trabalho de salvamento apontando uma única forma de operação. 

Modelar o cenário, então, é um desafio e desenvolver a mobilidade com um 

roteamento satisfatório é outro ainda maior. 

Este trabalho tratará então de um tópico primordial para o funcionamento de 

uma rede emergencial e de outro que não pode ser dispensado quando a 

modelagem da rede tenta ser o mais próximo possível da realidade. Primeiro e mais 

importante, um roteamento robusto, que use o protocolo mais apropriado para o 

cenário proposto. Os protocolos de roteamento se dividem entre proativos, reativos e 

híbridos, cada classe com suas vantagens e desvantagens e, no caso específico dos 

híbridos, uma característica que pode credenciá-los a serem a escolha mais 

indicada para o cenário proposto, procede da forma como é feita a troca de 

informações entre sua abordagem reativa e proativa. Esse funcionamento conjunto 

agrega o que melhor existe de ambas as abordagens e pode tornar o roteamento 

mais dinâmico (RAMASUBRAMANIAM; HAAS; SIRER, 2003). Protocolos com esse 
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modelo de funcionamento já existem como o ZRP (HAAS; PELRMAN, 1999) ou 

HARP (NIKAEIN; BONET; NIKAEIN, 2001) e deviam ser usados em situações 

práticas de emergência. Na literatura o ZRP já foi bem relatado, tendo, em geral, um 

desempenho muito aquém do esperado perante outros protocolos simulados nas 

mesmas condições. A questão é que o Zone Routing Protocol (ZRP) separa os nós 

entre zonas e essa natureza de funcionamento se encaixa bem no cenário 

emergencial. Desse modo, com o intuito de usar essa natureza de atuação e 

melhorar o desempenho perante os requisitos do ambiente proposto, mudanças 

foram propostas no código para esse fim. 

O segundo tópico está associado ao desenvolvimento de um modelo de 

mobilidade que deverá representar as características do movimento operacional 

seguido pelas forças de resgate no local afetado, bem como durante o processo de 

salvamento. Mobilidade em redes ad hoc é um campo ativo de pesquisa até hoje e 

compreende desde modelos que priorizam movimentos aleatórios, sendo estes os 

mais estudados e usados, até os que buscam se aproximar de uma mobilidade real 

e organizada. A matemática e arquitetura desses modelos são bem distintas e cada 

um com suas propriedades exclusivas cobrem aplicações variadas.  

Este trabalho, portanto, hipotetizou que unindo essas duas peças, é possível 

aprimorar a comunicação dentro da rede durante a operação de salvamento. Devido 

às características desse tipo de roteamento e à conjunção com a mobilidade mais 

próxima da realidade, foi possível simular, analisar e comparar dados da proposta 

com outras existentes. Métricas de desempenho e parâmetros de mobilidade foram 

simulados, observando a indicação de que o protocolo e modelo propostos podem 

se sobressair diante de outros similares e podem ser aplicados sem restrições em 

um ambiente real. 

 

 

1.1 Motivação 
 

 

O Brasil é um local com pouca variação de desastres naturais. Felizmente, a 

maioria dos acontecimentos catastróficos provenientes do meio ambiente que 

assolam o resto do mundo como terremotos, tornados ou tsunamis não faz parte do 

cotidiano do povo brasileiro. Isso não significa, no entanto, que o país esteja isento 
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de variações climáticas severas, onde geralmente se pontuam duas características 

ambientais marcantes: a seca e os dilúvios. 
Todos os anos o país é assolado por problemas relacionados à chuva, seja 

pela falta ou pelo excesso dela. Em ambas as ocorrências, a falta de estrutura é o 

principal fator para um número elevado de danos. Em um evento de seca, não existe 

um plano de emergência imediata, pois na maioria dos casos a região afetada está 

distante dos grandes centros e a ajuda demora a chegar. Isso não constitui uma 

situação de resgate por assim dizer, mas sim de assistencialismo. Por outro lado, 

quando existe excesso de chuva, a conjuntura é bastante diferente. 

No ano de 2011, o Brasil teve um dos piores acontecimentos relativos ao 

excesso de chuva, sendo noticiado pela imprensa nacional como a pior tragédia 

climática do país. A região serrana do estado do Rio de Janeiro sofreu com fortes e 

ininterruptas chuvas que, segundo o serviço geológico do estado (DOURADO; 

ARRAES; SILVA, 2012), causou um deslizamento de terra semelhante a uma 

avalanche, atingindo uma velocidade de 180 km/h e vitimando fatalmente mais de 

mil pessoas. 

Esse problema se repete praticamente todo ano e não fica restrito apenas ao 

estado carioca. Todas as regiões do país sofrem anualmente com enchentes e 

deslizamentos de terra, deixando o local da ocorrência inundado de lama e 

destroços. Essa questão por si só deixa a logística por trás da operação de resgate 

muito complexa e, na maioria das vezes, dividida entre mais de uma organização 

(corpo de bombeiros, equipe médica e polícia) [POMPORTES et al, 2010]. O 

objetivo dos planos operacionais dessas organizações procura agir de forma 

organizada, eficaz e em colaboração para que os prejuízos humanos e estruturais 

não se agravem rapidamente. 

Uma comunicação eficiente entre as partes de resgate beira o improvável e a 

coordenação de todo esse pessoal pode ser relativamente confusa. Uma possível  

solução para minimizar as complicações se dá por meio do uso da tecnologia ad hoc 

e sua forma de roteamento entre nós independentes. É importante, porém, que a 

rede seja estruturada da melhor forma para que as mensagens sejam entregues e a 

mobilidade seja focada nas particularidades da situação em que o cenário se 

encontra. Um deslizamento de terra nas proporções do que atingiu o Rio de Janeiro 

em 2011 tem características únicas e o plano de operações para recuperação de 

danos difere e muito de um destinado a um incêndio, por exemplo. 
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Para suportar essa tese, basta investigar os documentos oficiais do corpo de 

bombeiros do estado do Rio de Janeiro que regem as diretivas operacionais de 

resgate (RIO DE JANEIRO, 2013). Cada ocasião tem seu próprio documento, com 

regras específicas para a ocorrência que tratam. Como a sugestão deste trabalho é 

um cenário de deslizamento de terra semelhante ao ocorrido três anos atrás, vários 

fatores, como obstáculos (entulhos, detritos, etc), veículos, vítimas e tamanho da 

área afetada devem ser levados em consideração para se modelar uma mobilidade 

que melhor se adeque à realidade. Além disso, um ponto crucial, está também em 

otimizar a comunicação tanto dentro como entre, as ditas zonas de isolamento (RIO 

DE JANEIRO, 2012). Elas compreendem os espaços destinados para operação e 

são divididas com o intuito de realizar a triagem do que é transportado de uma para 

outra e qual organização estará responsável por isso. Como é esperada a 

possibilidade de muitos nós da rede (no caso, oficiais do resgate) estarem saindo e 

entrando de suas respectivas zonas, bem como adentrando a zona de outras 

organizações, é importante a realização de um estudo sobre a eficácia de um 

protocolo de roteamento que melhor trabalhe com esse cenário volátil. 

Para tanto, além da questão da mobilidade, é primordial escolher o 

roteamento que melhor se enquadra para a situação. Muitos estudos foram 

realizados com os mais diversos protocolos, desde o conhecido e mais usado AODV 

(Ad hoc On Demand Distance Vector), até outros semelhantes como o DSDV 

(Destination-Sequenced Distance Vector) ou DSR (Dynamic Source Routing) 

(QUISPE; GALAN, 2014; ZHANG; CHONG, 2009). A questão é que pela construção 

do cenário em zonas e pelas comunicações realizadas entre as organizações, tanto 

dentro como fora dessas zonas, a melhor opção seria um protocolo baseado nessa 

característica particular como o ZRP (Zone Routing Protocol), por exemplo. A razão 

se dá pelo fato de protocolos desse tipo separarem os nós em grupos ou zonas e 

"nomearem" uma entidade especificamente para ser o ponto de referência dessa 

zona, usando a abordagem proativa para se comunicar internamente e a reativa 

entre zonas. Esse funcionamento encaixa perfeitamente na proposta do cenário e do 

estudo como um todo. 

Apesar disso, é muito comum que os trabalhos retratem redes emergenciais 

como uma situação genérica e, através de simulações, generalizam todo o ambiente 

como um único. As características particulares de cada situação são dispensadas e 

tanto o roteamento quanto a mobilidade são implantados com uma certa distância de 
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acontecimentos reais, não compreendendo dessa forma, requisitos necessários para 

o sucesso da comunicação. Os protocolos testados e simulados geralmente não são 

orientados à experiência em zonas distintas e movimentos em grupo, não 

explorando dessa forma o potencial completo do cenário para uma boa 

comunicação. Neste trabalho, procurou-se mostrar, através de métricas de 

desempenho, que o desenvolvimento de um protocolo orientado às características 

do cenário emergencial em zonas de deslizamento de terra e o uso da mobilidade 

próxima de operações reais pode levar o roteamento a um desempenho mais 

robusto e estável do que outros protocolos quando usados sob o mesmo modelo. 

 

 

1.2 Objetivos 
 
 

1.2.1 Objetivo geral 
 

 

Desenvolver e implementar um novo protocolo de roteamento baseado no 

protocolo ZRP com o intuito de concentrar as mudanças nas particularidades de um 

cenário emergencial de deslizamento de terra. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Definir uma topologia de rede ad hoc emergencial; 

• Modelar um cenário emergencial real; 

• Avaliar os requisitos para o modelo de mobilidade; 

• Desenvolver o modelo de mobilidade; 

• Gerar traços de movimentação usando o modelo de mobilidade 

proposto; 

• Aplicar os traços de movimentação em simulações com os protocolos 

AODV, DSDV e ZRP; 

• Avaliar e comparar o desempenho dos protocolos de roteamento 

considerados; 
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• Aplicar os mesmos parâmetros de simulação com o novo protocolo 

desenvolvido; 

• Avaliar e comparar o desempenho do novo protocolo desenvolvido em 

relação aos demais já simulados; 

• Apresentar as conclusões sobre a viabilidade e a eficácia da proposta.  
 
 

1.3 Estrutura da dissertação 
 

 

Esta dissertação é composta por seis capítulos. Este primeiro capítulo 

compreende a introdução onde foi brevemente discorrida a base deste trabalho, 

além do mote e justificativa para realização desta pesquisa. Os objetivos gerais e 

específicos que nortearam esta produção também foram apresentados neste 

capítulo. O Capítulo 2 engloba a fundamentação teórica onde estão abordados os 

conceitos sobre redes ad hoc, roteamento, protocolos e simuladores. No capítulo 

seguinte estão dispostos modelos de mobilidade da literatura e ferramentas 

geradoras de traços de movimento. 

O capítulo quatro descreve o desenvolvimento do novo protocolo 

desenvolvido com base no ZRP, além do detalhamento das modificações. 

No capítulo seguinte é colocado o detalhamento do cenário criado para as 

simulações, bem como os resultados e discussão das próprias simulações com os 

protocolos ZRPES, AODV, DSDV e ZRP.  

Por fim, no sexto capítulo, serão apresentadas a conclusão e a perspectiva de 

trabalhos futuros para esta proposta, resumindo a contribuição do trabalho.  
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2 MOBILE AD HOC NETWORKS 
 
 
As redes móveis ad hoc ou MANETS (Mobile Ad Hoc Networks) se 

caracterizam por serem redes sem fio não estruturadas. A ausência de um ponto 

central de conexão permite que os nós da rede se comuniquem diretamente e atuem 

todos como roteadores e receptores, encaminhando de forma comunitária os 

pacotes dos seus vizinhos (PERKINS, 2001). 

Em outros termos, uma rede ad hoc é uma coleção de nós wireless que 

formam dinamicamente uma rede temporária sem a necessidade de nenhuma 

estrutura pré-estabelecida ou ainda um ponto de administração central 

(GHOSEKAR; KATKAR; GHORPADE, 2010). 

Usualmente, a topologia desse tipo de rede muda com uma frequência 

considerável e muitas vezes de forma imprevisível. Os nós se movem 

arbitrariamente pelo espaço, forçando uma reconfiguração e adaptação das rotas. 

Por essa razão, o roteamento é um desafio, entre os vários que permeiam esse tipo 

de tecnologia. Largura de banda passante, mobilidade dos nós, e energia limitada 

dos mesmos são outros bons exemplos de problemas em MANETS. 

A evolução das redes ad hoc ocorreu inicialmente nos anos 70 com a criação 

da ALOHAnet (NORMAN, 1985). Após o advento do IETF (Internet Engineering Task 

Force), que criou o termo Ad Hoc Networking, foi se aperfeiçoando e variando em 

suas aplicabilidades. Em dias atuais, o uso de MANETs percorre cenários que vão 

desde a comunicação militar em campos de batalha, passando por situações de 

emergência (ISLAM; RIAZ; TARIQUE, 2012), até os mais recentes estudos em 

internet das coisas. 

Com todas essas adversidades, o cenário ad hoc deve ser muito bem 

pensado. A escolha do algoritmo de roteamento correto pode dinamizar a 

comunicação, poupar bateria dos nós e assegurar uma troca de mensagens sem 

erros e, da mesma forma, é tão importante quanto a escolha de um modelo que 

compreenda a mobilidade mais adequada ao cenário trabalhado. 
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2.1 Roteamento em redes ad hoc 
 
 
O roteamento é um dos fatores essenciais em qualquer rede, podendo ser 

visto até como a característica mais importante para realizar uma comunicação 

eficiente. Os protocolos de roteamento podem ser vistos como uma base a ser 

escolhida por ambas as partes que tentam se comunicar. Assim, havendo consenso 

e entendimento entre elas, o roteamento é realizado. 

 Em MANETs o roteamento sempre é mais complexo, pois não basta se 

preocupar apenas com a entrega de mensagens. Existe toda uma gama de 

problemas que os protocolos devem considerar. O cenário, por exemplo, é sempre 

muito volátil e outras dificuldades como a gerência da bateria dos nós ou o trabalho 

para escalabilidade da rede com constante mudança nas rotas, estão sempre 

presentes. 

 Para minimizar essas questões, protocolos foram desenvolvidos 

especificamente para esse tipo de redes móveis e, com o tempo, eles foram 

proliferando e se dividindo em subtipos de acordo com seu modo de funcionamento. 

Basicamente, o roteamento em MANETs se divide em três formas: pró-ativos, 

reativos e híbridos, sendo, esta última classificação, a mais recente. 

 Nos protocolos proativos, cada nó tem uma ou mais tabelas, contendo a 

informação mais atualizada das rotas para seus nós vizinhos da rede. A vantagem, 

nesse caso, é o conhecimento de toda a rede por parte de todos os nós. Essa 

característica permite um estabelecimento mais rápido de rotas, porém, em uma 

rede de grande porte, com grande número de nós, o volume de troca de mensagens 

de controle pode ser elevado em detrimento da constante atualização e, 

consequentemente, gerar sobrecarga e mais consumo de energia (SAXENA; DEB, 

2013). 

 Por outro lado, quando se trata do roteamento reativo, o protocolo estabelece 

as rotas por demanda. Assim que um nó requisita um caminho até outro, um 

processo de descobrimento de rota através de uma mensagem broadcast é iniciado 

dentro da rede e só para quando este caminho é achado ou todas as outras rotas 

são descartadas. Uma vez que o roteamento não seja mais necessário, a rota é 

descartada. 
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 Para este modelo, é obtida uma melhor banda passante, mas, em 

contrapartida, a manutenção da tabela de rotas pode ser deficiente em casos da 

rede ser de grande porte. O motivo é a deflagração do processo de recuperação de 

erros, que por ser extenso e complexo, gera atrasos de pacotes e prejudica o 

recebimento e resposta dos pacotes (KRISTOFFERSSON, 2005). Alguns protocolos 

reativos já procuraram sanar esse quesito problemático – caso do AODV, descrito 

na Seção 2.2. 

 O roteamento híbrido, como o nome sugere, alia características dos 

anteriores e tenta encontrar um balanço entre as vantagens e desvantagens de 

ambos. Essa junção procurar melhorar a comunicação, à medida que a rede cresce, 

gerando, portanto, escalabilidade. Um roteamento que divide os nós em zonas ou 

clusters é um bom exemplo de roteamento híbrido (ANJALI; SINGH, 2012). Como o 

presente trabalho hipotetiza o conceito do roteamento em zonas ser o mais indicado 

para uma MANET emergencial, uma explicação mais aprofundada do protocolo 

escolhido segue na Seção 2. 4 

 

 

2.2 Ad hoc on Demand Distance Vector Routing (AODV) 
 
 
 O protocolo AODV (PERKINS; ROYER, 1999) é o mais usado em simulações 

e pesquisas até hoje. Sua fácil implementação e reconhecida efetividade na 

comunicação ad hoc fazem dele a escolha de muitos pesquisadores para testar seus 

cenários e modelos. 

 O AODV é um protocolo reativo e, portanto, as informações de topologia são 

transmitidas apenas sob demanda. Basicamente ele funciona através de três tipos 

de mensagens: Route Request (RREQ), Route Reply (RREP) e Route Error (RERR). 

Quando um nó requisita uma rota para outro nó da rede, uma mensagem do tipo 

RREQ é enviada via uma mensagem broadcast para os vizinhos e, assim, vai se 

replicando até que toda rede seja alcançada. É possível, no entanto, que a rota não 

seja achada em um determinado período de tempo, já que, esse fator, encontra sua 

dependência no número de nós da rede, bem como seu constante aumento. 

Exatamente por isso, todo e qualquer pacote RREQ conta com um time to live, para 
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caso necessário, seja feita uma retransmissão da mensagem (SAXENA; DEB, 

2013).  

 

Figura 1 - Estrutura do Route Request. 

Fonte: BASHA; KUMAR; MATAM, 2013 

 

 Assumindo que o caminho seja encontrado, o processo passa ao nó destino 

para envio de uma mensagem RREP unicast e posterior alocação da rota na tabela 

de roteamento dos nós vizinhos. A comunicação é iniciada exatamente pelo caminho 

reverso e à medida que uma nova requisição por comunicação é feita, a rede será 

inundada mais uma vez com uma mensagem RREQ seguindo com a repetição de 

todo o processo (KAUR;VERMA, 2012). 

 

Figura 2 - Funcionamento do RREQ e RREP no AODV 

 

Fonte: KAUR; VERMA, 2012 
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 Existem possibilidades variadas de erros em uma MANET, seja qual for o 

roteamento que ela use. No AODV, mensagens do tipo RERR são geradas para 

indicar que algo na comunicação não saiu como esperado. Em geral são casos de 

quebra do link entre dois nós ou indisponibilidade da rota atual, mas essa forma de 

agir pode gerar um problema relacionado à manutenção da tabela de roteamento. 

Na teoria, toda mensagem de erro deve voltar até o nó destino, mas se o 

crescimento da rede é contínuo, muitos links quebrados irão reproduzir muitas 

mensagens de erro, resultando no congestionamento das mesmas e na 

possibilidade de atraso na atualização de rotas (PERKINS; ROYER; DAS, 1999). 

 O AODV, por sua vez, tenta minimizar esse transtorno, usando um 

mecanismo de reparo mais localizado para links quebrados, onde a mensagem de 

erro decorrente da quebra não será enviada até a origem e sim será tratada entre os 

vizinhos (desde que o erro ocorra mais perto do destino do que da origem). Esse 

método suaviza a carga que a manutenção da tabela de rotas causa a cada erro na 

topologia e exclui esse problema. 

 Outra característica do AODV e que garante sua larga utilização é o uso dos 

chamados "destination sequence numbers". Esses números de sequência são 

incrementados apenas sob duas condições. Primeiro, quando o nó de origem inicia o 

processo de Route Request e segundo, quando o nó destino responde com um 

Route Reply. Esses dois nós são os únicos que podem atualizar o número de 

sequência, criando assim um mecanismo que não só dá a possibilidade de que a 

rota requisitada pelo nó de origem seja escolhida baseada no melhor número de 

sequência, como torna a rede livre de loops de roteamento e do problema de 

contagem ao infinito, comuns em algoritmos do tipo vetor distância.  

 O Ad hoc on demand distance routing protocol tem um bom aproveitamento 

de banda e mantém a sobrecarga na rede em níveis relativamente baixos. Porém, o 

estabelecimento de rotas pode sofrer atrasos e seu melhor funcionamento ocorre em 

redes de pequeno porte, não sendo indicado dessa forma para topologias com 

grande potencial de crescimento. 
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2.3 Destination-Sequenced Distance Vector (DSDV) 
 
 
 O DSDV (PERKINS; BHAGWAT, 1994), é um protocolo do tipo proativo 

baseado no algoritmo de Bellman-Ford (BERTSEKAS; GALLAGER, 1987). O modo 

como a informação da tabela de roteamento é passada na rede provê o panorama 

completo das rotas e é entregue a todos os nós. Periodicamente, os membros da 

rede recebem atualizações contendo suas rotas para todos os seus vizinhos. Essa 

lógica de funcionamento permite uma construção mais rápida do caminho 

requisitado, levando por extensão, ao estabelecimento ágil da comunicação entre 

duas entidades que compõem a rede. 

 Para manter essa estratégia de roteamento, o DSDV realiza atualizações 

tanto periódicas quanto a cada alteração de topologia, repassando o estado da 

tabela de roteamento para todos os nós da rede (vide Figura 2). Esta tabela de 

roteamento também conta com o número de saltos necessários para cada rota. A 

questão é que, em se tratando de redes ad hoc, a mudança na topologia e no estado 

da rede por consequência é frequente e o número de atualizações acaba sendo 

grande. Isso gera uma sobrecarga de roteamento elevada, piorando esse dado a 

cada momento que a rede cresce (NARRA et al., 2011). 

 

Figura 3 - Funcionamento do DSDV. 

Fonte: NAYAK, TECH, BABU, 2010 

 

 

 Outro problema que seria passível de acontecer, em detrimento das 

manutenções de rede em taxa elevada, seria o loop de roteamento e posterior 

contagem ao infinito, mas o DSDV usa, assim como o AODV, o mecanismo de 

números sequencias que não apenas previnem essa complicação como garantem o 

melhor caminho da origem até o destino (PERKING; BHAGWAT, 1994) 
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 Roteamentos proativos têm a vantagem de estabelecer comunicações mais 

rápidas quando um nó requisita uma rota para o destino, já que esta estará 

disponível a qualquer momento, mas o custo de sobrecarga é alto para manter esse 

funcionamento, caso a rede cresça muito. 

 

 

2.4 Zone Routing Protocol (ZRP) 
  

 

 O ZRP (HAAS; PERLMAN; 1999) foi o primeiro protocolo que uniu as 

estratégias proativa e reativa de roteamento, agregando o que de melhor existia em 

ambas abordagens. Ele foi concebido com a proposta de reduzir o problema no 

controle de sobrecarga do roteamento proativo e diminuir a latência, comum em 

protocolos reativos. Por essa técnica de ação conjunta, o ZRP entra na classe de 

protocolos híbridos e se qualifica para ser usado em redes com potencial de 

crescimento elevado e com diversos padrões de mobilidade. 

 Cada nó de uma MANET sob o roteamento do ZRP tem uma zona própria, e 

cada um pode estar dentro de múltiplas zonas que se sobrepõem ou não. Além 

disso, os nós não dependem de nós centrais nem de pontos fixos, sendo dessa 

forma, um protocolo totalmente distribuído. Esse funcionamento difere do 

roteamento em clusters, usado no Cluster Based Routing Protocol (CBRP) (JIANG; 

LI; TAY, 1998), por exemplo, onde os nós elegem o nó de menor Id entre eles para 

ser o "dono" do cluster. O clusterhead é sempre o ponto central e as outras 

entidades da rede que compartilham do mesmo cluster sempre respondem a ele. A 

ideia básica para esse modelo de roteamento é trazer hierarquia e organização às 

redes ad hoc. 

 No caso do ZRP, as zonas são determinadas através de um raio de 

comprimento p. Este raio é determinado pelo número de saltos que o nó tem que dar 

até o perímetro da sua determinada zona. Em geral, é recomendado que o raio da 

zona seja estabelecido pelo administrador da rede (se houver) ou pelo fabricante do 

aparelho (HAAS; PERLMAN; SAMAR, 2002) 
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Figura 4 -- Zona de raio 2 do nó S. 

Fonte: DHIMAN; SINGH, 2013. 

 

 

 A zona de roteamento do nó S explícita na Figura 3 inclui os nós de A até F 

como vizinhos internos (os vizinhos são considerados internos quando a distância 

mínima para o nó "central" for menor do que o raio p). K por sua vez está fora e G 

até J são considerados nós periféricos que têm a distância até o nó S exatamente 

igual ao raio p (DHIMAN; SINGH, 2013). Em geral, quando esse raio é estabelecido, 

o valor de 2 é considerado padrão, mesmo assim, é recomendado procurar achar 

um valor condizente com a realidade dos nós em termos de potência de sinal, poder 

de mobilidade e carga da bateria (HAAS; PERLMAN; SAMAR, 2002). 

 Já existem soluções para que esse raio seja alterado dinamicamente, 

dependendo de como a rede se comporta. Um dos mecanismos para realizar esse 

tipo de função foi sugerido por Perlman e Haas (1999). A ideia era criar um 

mecanismo que estimasse online, através da abordagem proativa do ZRP, as 

condições da rede como densidade dos nós, velocidade relativa dos nós e número 

de vizinhos. À medida que esses dados iam mudando, o tamanho do raio poderia se 

adequar a eles da melhor forma. 

 À medida que o raio cresce, o tráfego intra-zona aumenta,  e para que esse 

fator não seja um problema, é importante manter o raio pequeno. O conceito do 

tamanho ideal da zona sempre irá variar, entretanto é possível afirmar que se o raio 

for igual a 1, então não haverá zonas distintas, pois para qualquer destino o salto 
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será apenas de um nó. Da mesma forma, se o tamanho for infinito, irá existir apenas 

uma grande zona sem possibilidade de saída.  

 Desse modo, após um nó criar sua zona com um raio p > 1 e p < ∞, ele 

atuará de duas formas sob o roteamento do ZRP. Primeiro dentro de sua própria 

zona, onde será usado roteamento proativo para descoberta de rotas entre nós 

vizinhos e posterior comunicação entre eles. Segundo, caso o destino não possa ser 

alcançado dentro do raio p - 1, o roteamento reativo será usado, com o intuito de 

realizar a comunicação entre zonas distintas (VAGHELA; GOSWAMI, 2013). 

 Para que se tenha um maior detalhamento da forma como o roteamento e a 

construção de uma zona funcionam é possível analisar a Figura 5. 

 

Figura 5 - Arquitetura do ZRP. 

Fonte: DHIMAN; SINGH, 2013 

 

 

 A construção de uma zona começa com o componente Neighbor Discovery 

Protocol sendo usado para encontrar vizinhos dentro da zona de conexão e para 

detectar erros na comunicação, mais usualmente, quebras de Link. O NDB é 

implementado pela camada MAC (Medium Access Control) e transmite sinais 

periódicos do tipo Hello. Uma vez que um nó vizinho recebe este sinal, sua tabela de 

rotas é atualizada. Caso um nó passe um tempo considerável sem receber a 

sinalização, ele é retirado da tabela (DHIMAN; SINGH, 2013). Este funcionamento é 

a base para o Intra-Zone Routing Protocol (IARP), responsável pelo roteamento 

proativo do ZRP dentro das zonas de cada nó. 



33	  
	  

 Dentro da zona, o IARP funciona de forma semelhante ao DSDV. Cada nó 

mantém uma tabela de rotas com conhecimento de todos os seus vizinhos. 

Regularmente é feita uma atualização dessas rotas via troca de mensagens do tipo 

Hello entre os vizinhos e cada um que recebe uma hello message, responde com 

outra do tipo acknowledgement para informar ao nó de origem o recebimento. 

Depois desse processo, o nó de origem pode começar a enviar pacotes dentro de 

sua zona. Caso um vizinho não responda à mensagem de hello, dentro de um certo 

tempo, ele será descartado como nó desconectado (NAYAK; TECH; BABU, 2010). 

 É possível, no entanto, que o nó de destino esteja em uma zona distinta do nó 

de origem e, dessa forma, a comunicação entre eles será feita reativamente via 

Inter-Zone Protocol (IERP), funcionando da maneira apresentada na Figura 6 e na 

Figura 7. 

 

Figura 6 - Zona do nó I. 

 

Fonte: FERNANDES, 2006 

 

 

	  
 

Figura 7 - Zona do nó T. 

 

Fonte: FERNANDES, 2006 

 

 É possível supor, a título de entendimento, que o nó G na Figura 6 esteja 

precisando enviar um pacote para o nó X. Inicialmente ele verifica via IARP a sua 

tabela de rotas e procura o nó X dentro de sua própria zona. Caso a rota não seja 

achada, uma requisição reativa via IERP é disparada para os nós de borda. Para 

isso acontecer, o protocolo IERP envia uma requisição via bordercasting, que nada 

mais é do que um serviço de entrega de pacotes nativo do ZRP. Dessa forma, o nó 

G pode atingir seu nó de borda S e este, por sua vez, refaz a mesma lógica de 
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funcionamento, checando primeiramente sua zona com IARP e depois, enviando 

uma requisição sob demanda via IERP para seus próprios nós de borda (já que X 

também não está dentro de sua zona). Esse processo passará pelo nó I, e pelo nó T 

que enfim, verificará dentro de sua zona e achará uma rota válida para X (vide 

Figura 7), enviando dessa forma a rota para G através da rede. 

 O funcionamento do ZRP não é complexo, porém seus componentes internos 

devem trabalhar muito bem entre si para que o estabelecimento de rotas e a 

manutenção das mesmas não gerem tráfegos nem sobrecargas desnecessárias. A 

vantagem é ser um protocolo com uma natureza totalmente distribuído, dando à 

rede dinamicidade e escalabilidade. 

 

 

2.5 Considerações Finais 
 

 
 Os protocolos de roteamento desenvolvidos para redes ad hoc se dividem em 

modelos específicos, cada um com suas características particulares e abrangência 

de situações distintas. 

 Com o passar dos anos, eles se aprimoraram, corrigindo erros que antes, 

atenuavam consideravelmente o desempenho de roteamento em uma MANET. A 

questão dos loops de roteamento e da contagem até o infinito foram praticamente 

sanadas e os mecanismos de descobrimento e manutenção de rotas otimizados. 

 Neste capítulo, foram apresentados três protocolos de roteamento, AODV 

(reativo), DSDV (proativo) e ZRP (híbrido), ressaltando suas diferenças, vantagens e 

desvantagens, procurando detalhar da melhor maneira, o funcionamento de cada 

um. Para finalizar, segue na Figura 8 um resumo dos três protocolos apresentados. 
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Figura 8 - Resumo dos protocolos apresentados. 

Fonte: BASHA; KUMAR; MATAM, 2013 
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3 MOBILIDADE EM REDES AD HOC 
 
 
 Modelos de mobilidade podem ser entendidos como modelos matemáticos 

que definem o movimento dos nós móveis, bem como seus componentes 

(velocidade, aceleração, etc.). A variação dessas características é determinada para 

se atingir o comportamento mais próximo da realidade possível (CAVALCANTI, 

2009). 

Em se tratando de outros parâmetros, como a forma de movimentação dos 

nós, sua aleatoriedade no cenário ou ainda, em que consiste o tipo de traço de 

movimento que o experimento irá se basear, sendo ele real ou simulado, a forma de 

se instanciar um modelo varia bastante na literatura. Para uma síntese, o quadro 1 

demonstra essas classificações e suas peculiaridades. 
 

 

Quadro 1 - Classificação dos modelos de mobilidade (ATSAN; OZKASAP, 
2006). 

Geração de Mobilidade 
Traços reais 

Modelos sintéticos (simulados) 

Comportamento social dos nós 
móveis 

Comportamento individual 

Comportamento em grupo 

Grau de aleatoriedade 

Modelos estatísticos 

Baseado no movimento de trace 

Baseados em topologia restrita 

Aleatório 

Determinístico 

Híbrido 

Quanto ao tipo de entidade móvel 
Humanos 

Veículos 
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 A maioria dos trabalhos usa modelos sintéticos. Isso quer dizer que 

simulações são usadas para se aproximar ao máximo de uma movimentação real. 

Essa concepção pode ser encontrada, por exemplo, em López, Manzoni e Anejos. 

(2001) e é estendida para a grande maioria dos trabalhos. Encontrar uma mobilidade 

baseada em traços reais é bastante complexo e incomum por razões logísticas e 

estruturais. No caso específico das redes emergenciais, onde esse trabalho é 

baseado, a complexidade é ainda maior. Afinal, não se pode prever um desastre 

para a partir daí, montar o modelo, preparar as equipes e colher os traços de 

mobilidade. 

 Em se tratando do comportamento social dos nós, o movimento considerado 

individual é usado, entre outros, no modelo mais conhecido e usado nas pesquisas, 

Random Waypoint Mobility Model ou RWP (seção 3.1). Usualmente os nós são 

postos arbitrariamente no espaço e cada um segue um caminho aleatório 

independente dos outros até um ponto final. Uma vez que esse ponto seja 

alcançado, ele traça uma nova rota e segue aleatoriamente até o novo destino. 

Muitos outros modelos funcionam da mesma forma, porém todos eles pecam em 

não se aproximar de uma dinâmica mais verossímil. Já quando o deslocamento é 

feito em grupo, a situação é relativamente diferente. O comportamento se aproxima 

do modelo real, mas encontra problemas no que condiz no pouco uso em cenários 

práticos, sendo eles restritos principalmente a situações de resgate ou militares 

(CAMP; BOLENG; DAVIES, 2002 apud WILLIAMS; HUANG, 2006). 

 É importante notar que o desenvolvimento de um modelo agrega, além 

desses  aspectos, o grau de aleatoriedade. Na prática, esse fator deve ser visto com 

ressaltada importância, tendo todo o fundamento da mobilidade passando por ele. 

Esse conceito pode ser expandido por meio de duas propostas.  

 A primeira, reportada por Zheng, Hong e Ray (2004), coloca a divisão em três 

subgrupos: 

• Estatísticos: compostos por movimentações completamente aleatórias, 

• Baseados em traces: usam movimentos estritamente reais; 

• Baseados em topologia restrita: possuem velocidade e direção aleatórias, 

porém usufruem de locomoção real quando os caminhos são pré-

determinados e obstáculos são evitados. 

 A outra proposta simplifica a concepção, mas é largamente semelhante, já 

que também divide o grau de aleatoriedade em movimentos aleatórios, possuindo 
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movimentações inesperadas e barreiras irrestritas, em determinísticos com traços 

reais e em híbridos, onde ambas as características são reunidas (STEPANOV, 

2002). 

 Por fim, para trazer o entendimento das entidades móveis que permeiam os 

modelos de mobilidade, uma separação bem clara é feita das categorias usadas, 

onde sempre se desmembram entre nós humanos ou veículos (NOUSIAINEN; 

KORDYBACH; KEMPPI, 2002). Não há na literatura trabalhos que estabelecessem 

a união entre as duas entidades com o intuito de criar um modelo híbrido. Além 

disso, as abordagens sempre foram usadas isoladamente. 

 Muitos modelos já existem com o intuito de capturar a melhor ideia de 

movimentação possível e esse fato gera um número grande de combinações, todas 

com alguma desvantagem. A melhor abordagem é estreitar as motivações do 

modelo e as peculiaridades do cenário para tentar alcançá-las da melhor forma 

possível (WILLIAMS; HUANG, 2006). Seguindo essa linha de pensamento, a criação 

de um modelo, principalmente no cenário disposto por esse trabalho, deve 

considerar outros fatores que certamente afetam o deslocamento dos nós. A 

possibilidade de veículos na área, quantidade de nós, tamanho da área afetada e 

principalmente, obstáculos do ponto inicial, até o final. 

 Sendo aleatório ou real, em grupo ou individual, a questão é que existem 

modelos que são usados como referência para todas as outras pesquisas até hoje e 

a competência de adequá-los às preferências do pesquisador é o que torna um novo 

modelo suscetível ao uso prático. 

 

 

3.1 Random Waypoint 
 
 
 O Random Waypoint Mobility Model é o modelo mais usado nas pesquisas e 

projetos até hoje e isso se deve basicamente à sua simplicidade de aplicação e de 

alteração, sendo proposto pela primeira vez no trabalho de Johnson e Maltz (1996). 

 A movimentação no RWP se dá quando um nó de uma maneira aleatória  

escolhe um ponto de destino ("waypoint") dentro da área delimitada e navega até ele 

em linha reta e com velocidade constante. Uma vez atingido o ponto final, é 

esperado um certo tempo (tempo de pausa) para que o nó defina outro waypoint e 
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uma nova velocidade, sendo dessa forma, percorrido o caminho da mesma maneira 

anterior (HYYTIA; LASSILA; VIRTAMO, 2006.). Esse tipo de comportamento é 

seguido até o fim da simulação como demonstra a Figura 9. 

 
Figura 9 - Movimento do RWP. 

Fonte: adaptada de HYYTIA; LASSILA; VIRTAMO, 2006 
 

O ponto P, na Figura 6, segue a descrição de deslocamento citada acima 

baseado nos parâmetros de entrada, que no caso do RWP são velocidade mínima, a 

velocidade máxima e o tempo máximo da pausa do nó entre uma movimentação e 

outra (tempo de pausa). Estendendo ainda mais a matemática por trás do RWP e 

associando identificação às variáveis existentes na simulação, é possível criar uma 

variável aleatória 𝑃!
(!)  que representa as coordenadas cartesianas do ponto de 

destino escolhido pelo nó j e pelo período de movimento i. Com esta definição, o 

traço de movimentação de um nó j no RWP, exemplificado pela sequência 

matemática abaixo, pode ser formalmente descrito como um processo dependente 

do tempo, que é dado através da seleção de um ponto aleatório 𝑃!
(!) para cada 

movimento i (BETTSTETTER; HARTESTEIN; PEREZ-COSTA, 2004). 

	  

𝑃!
(!)

!∈!"
=   𝑃!

!   ,𝑃!
(!),𝑃!

(!),𝑃!
(!),…    .	  

 
 Outros modelos similares ao Random Waypoint já foram desenvolvidos, mas 

todos têm as mesmas desvantagens. Bai, Narayanan e Helmy (2003) e Cavalcanti 

(2009) enumeram três limitações cruciais para que estes modelos sejam usados 
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apenas em simulações mais abrangentes e com características gerais. Primeiro, o 

fato que o cálculo dos componentes do movimento como velocidade, posição e 

aceleração é feito de forma aleatória independente dos valores atribuídos 

anteriormente. Em seguida, a independência espacial que não implementa relação 

entre um nó e outro, inutilizando a ideia de movimento em grupo e, por fim, a 

ausência de restrição geográfica, colocando o nó em qualquer lugar do espaço, não 

considerando assim, a possibilidade de obstáculos no cenário. 

 Esses três fatores impedem que modelos como o RWP ou outros baseados 

nele, sejam usados para simular uma movimentação mais próxima da realidade e, 

consequentemente, representar situações num ambiente humano. 

 

 

3.2 Gauss-Markov 
 
 
 O modelo Gauss-Markov foi apresentado pela primeira vez no trabalho de 

Liang e Haas (1999), solucionando o problema de independência temporal contido 

no modelo aleatório citado anteriormente. Para tanto, ele calcula a velocidade e a 

direção do movimento de cada nó com o intuito de perfazer o deslocamento por um 

determinado período de tempo. Após esta ação, o nó entrará em pausa e iniciará 

subsequentemente outro movimento, similar ao anterior, porém com velocidade e 

direção calculadas com relação direta aos valores adquiridos anteriormente nessas 

mesmas variáveis. A matemática dessa locomoção é expressa na equação a seguir:  

 

𝑠!!  ∝!!!!  ! !  !  ∝ !! !!  ∝! !!!!!   
  

𝑑!!  ∝!!!!  ! !  !  ∝ !!(!!  ∝!) !!!!!   
 

 
 Os parâmetros mais importantes das Equações 𝑠!  e 𝑑!  são os valores de 

velocidade e direção respectivamente e são atribuídos para a movimentação num 

determinado período de tempo n. O símbolo α, onde 0 ≤ α ≤ 1 é uma variável 

aleatória que tem sua variabilidade feita para atingir diferentes níveis de 

aleatoriedade no modelo. Explica-se: quando α = 0 o movimento dos nós será 

totalmente aleatório, já quando α é igualado a 1, o deslocamento passará a ser 
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linear. Para finalizar, 𝑠  e 𝑑  representam os valores principais e de base de 

velocidade e direção e 𝑠!"!!  e 𝑑!"!!  são valores incertos de distribuições 

Gaussianas que também representam tanto velocidade como direção (CAMP; 

BOLENG; DAVIES, 2002) 

 Isto indica que, a ideia principal desse modelo é que o movimento do nó está 

baseado inteiramente nas variáveis da ação anterior e essa característica pode 

eliminar as curvas feitas em ângulos retos e as paradas bruscas, ambas 

desvantagens do Random Waypoint (KRISTOFFERSSON, 2005). 

 

Figura 10 - Padrão de deslocamento dos nós móveis no modelo de mobilidade 
Gauss-Markov. 

Fonte; CAMP; BOLENG; DAVIES, 2002. 

 

3.3 Reference Point Group Mobility 
 
  
 Hong et al. (1999) introduziu na literatura o modelo Reference Point Group 

Mobility Model (RPGM) com uma proposta que modela o movimento dos nós móveis 

dentro de um grupo para uma rede ad hoc. Até então, as simulações existentes 

tratavam apenas do nó único como entidade, sendo cada um independente em seus 

movimentos e parâmetros. 

 A ideia de deslocamento em grupo é muito bem trabalhada nesse modelo 

usado como base para muitas outras pesquisas. Nele, cada grupo possui um ponto 

central que pode ser desde um ponto físico, ou mais comumente, um outro membro 

da rede. Assumindo que cada grupo tenha apenas um líder e os outros nós o 
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seguem naturalmente como membros, o movimento do líder é que determina o 

comportamento do grupo inteiro. 

Segundo Bai, Narayanan e Helmy (2003), o vetor que define o movimento do 

líder e por consequência de todo o grupo pode ser definido num tempo t por 𝑉!"#$%! . 

Ele é escolhido tanto aleatoriamente como a partir de um caminho pré-definido e os 

outros nós que compõem o grupo como membros o usam sempre para basear seus 

próprios movimentos. Dessa forma, o deslocamento de todos os outros nós pode ser 

descrito no mesmo tempo t com 𝑉!"!#$%!  = 𝑉!"#$%!  + 𝑉𝑀!"!#$%
!  onde esta última 

variável é vista como o vetor de desvio. Explica-se: após o movimento do líder, cada 

membro se move independentemente do outro, porém, todos mantêm uma distância 

máxima do líder, ou seja, o deslocamento do nó comum é igual ao deslocamento do 

líder mais o desvio (distância máxima). 

 Como este modelo pode usar da escolha de caminhos pré-definidos, algumas 

situações são vistas como apropriadas para ele. É o caso dos chamados modelos 

de mobilidade com sobreposição onde vários grupos compartilham a mesma área 

geográfica, porém, cada um com suas características (velocidade, tempo médio de 

pausa) específicas (BAI; NARAYANAN e HELMY, 2003). Essa conjuntura se 

encaixa, por exemplo, em operações de resgate, onde organizações diferentes 

estão agindo na mesma área com o intuito de minimizar os danos, mas cada uma 

tem suas próprias peculiaridades e necessidades. Além desse exemplo, uma 

mobilidade em grupo pode compreender outras situações perto do cotidiano humano 

englobando desde comportamentos típicos de uma convenção onde pessoas se 

movimentam em grupo de uma palestra a outra até áreas militares, conhecidas por 

treinamentos em equipes, mas cada uma restrita ao seu espaço e suas ações. 

 Na Figura 11, pode ser vista uma definição de como os nós da rede se 

comportam sob o RPGM em relação ao nó líder (quadrados). 
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Figura 11 - Padrão de movimento do RPGM. 

Fonte: GUPTA; SADAWARTI; VERMA, 2013. 

  
Usar grupos para modelar comportamentos de movimentação em redes ad 

hoc foi um avanço natural nas produções científicas. Esse tipo de movimento veio 

cobrir cenários mais realísticos e próximos do ser-humano. Ainda assim, a 

necessidade de se considerar obstáculos nos cenários era latente, pois essa visão 

trazia ainda mais realismo às situações. Poucos trabalhos agregaram as 

características de movimento em grupos com desvio de obstáculos, como pode ser 

visto no capítulo seguinte, mas para que se chegasse a esse tipo de refinamento, a 

própria questão de mobilidade com obstáculos teve de ser aprimorada durante anos. 

 

 

3.4 Obstacle Mobility 
 
 
 Alguns modelos de mobilidade focados em evitar obstáculos já foram 

desenvolvidos, mas o pioneiro deles foi o trabalho de Jardosh et al. (2003). Nesta 

publicação eles apresentaram uma solução mais realista em se tratando de 

mobilidade em MANETs. O modelo nomeado apenas como "Obstacle Mobility 

Model" ou OM foi desenvolvido com o objetivo de modelar uma MANET dentro de 

uma espaço similar a qualquer campus universitário, cobrindo terrenos semelhantes 

a uma topografia real com prédios, paredes, etc. Os obstáculos foram postos 

arbitrariamente no espaço em forma poligonal e se assumiu que os nós poderiam 
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passar por dentro deles caso o empecilho no movimento fosse causado por um 

prédio, por exemplo. 

 Para criar a solução de movimentação e reconhecimento dos obstáculos, o 

modelo usa um diagrama de Voronoi (AURENHAMMER, 1991) baseado nos 

vértices de cada obstáculo (vide Figura 12). Dessa forma, só após saber a posição e 

forma de cada empecilho físico no cenário, será criado o caminho para o nó seguir. 
 É sabido que obstáculos podem e, na maioria das vezes, conseguem diminuir 

gradativamente a propagação do sinal. A cada metro que o nó adentra no obstáculo, 

o sinal diminui até, em muitas vezes, se esvair por completo. No OM, o modelo 

trabalha com bloqueio total do sinal uma vez que o nó móvel se encontre dentro do 

obstáculo e, sendo assim, podendo apenas se comunicar com outros nós 

igualmente no mesmo obstáculo. A mesma regra vale para o exterior onde a 

comunicação só acontecerá se os nós estiverem um em vista do outro. 

 

Figura 12 - Movimento com caminhos definidos e obstáculos no OM. 

Fonte: JARDOSH et al., 2003. 

  

 Com o tempo, outros modelos foram surgindo com técnicas diferentes de se 

evitar obstáculos. Uma delas é o conceito de grafos de visibilidade que nada mais é 

do que grafos cujos vértices são vértices de um polígono sendo construídos através 

de grades binárias que determinam as regiões navegáveis e não navegáveis. 
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 Juntando o conceito de mobilidade em grupo com a técnica de evitar 

obstáculos, é criada a base para um modelo que capte movimentações mais 

realistas. Se colocarmos, por exemplo, o cenário emergencial proposto por esse 

trabalho, essas duas características compreendem uma boa parte do que deve ser 

levado em conta. Porém, o cenário exige ainda outras características particulares, 

sendo necessário o desenvolvimento de um modelo mais aprofundado no que diz 

respeito à dependência geográfica e à possibilidade de outras formas de entidade 

dentro da rede (veículos, por exemplo). 

 

 

3.5 Disaster Mobility Model 
 
 
 Um modelo de mobilidade que procura englobar os padrões de deslocamento 

das equipes de resgate numa situação de desastre, bem como as características de 

um cenário por muitas vezes caótico, é bem complexo. 

 Aschenbruck et al. em seu trabalho de 2007 "Modeling Mobility in Disaster 

Area Scenarios" sumarizou essas características e as incluiu em um modelo que 

serve de base até hoje para qualquer trabalho que propõe simulações no âmbito das 

redes emergenciais. 

 Seu artigo levou em consideração a divisão de áreas que são instauradas 

pelas equipes de resgate uma vez que a operação é deflagrada. Assim, ele dividiu 

tais áreas em quatro tipos diferentes: 

 

• Área do incidente; 

• Pacientes esperando por tratamento; 

• Estação de triagem; 

• Veículos de resgate. 

  
 Cada entidade de resgate está responsável por uma área. Por exemplo, o 

corpo de bombeiros estará mais associado à área do incidente, enquanto o corpo 

médico estará na área de tratamento e nos veículos de resgate. Os veículos, 

participantes da última área devem ser vistos como nós que saem e entram no 
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cenário com uma frequência considerável, já que, hospitais em sua maioria não 

estão perto do cenário catastrófico. 

 Nesse modelo proposto por Aschenbruck, os nós percorrem as áreas de 

forma aleatória, porém é colocada a possibilidade de mobilidade em grupo, desde 

que exista transporte de vítimas de uma zona para outra. Os nós são agrupados em 

número passado como parâmetro e os nós seguem o deslocamento semelhante ao 

RPGM. 

  Para escolha do melhor caminho entre um ponto e outro, bem como o desvio 

de obstáculos, foi inserido no modelo o conceito de grafos de visibilidade. Grafos de 

visibilidade são grafos cujos vértices são vértices de um polígono. Existe um 

caminho entre dois vértices se e somente se eles estiverem "enxergando" um ao 

outro, significando dessa forma que o caminho não está em intersecção com um 

obstáculo (ASCHENBRUCK et al., 2010). O conceito do grafo de visibilidade usado 

por Aschenbruck e colaboradores pode ser visto na sequência de figuras 13, 14 e 

15. 

 

Figura 13 - Exemplo 
de mapa. 

Fonte: ASHENBRUCK et 
al., 2007. 
 

 

 

Figura 14 - Grafo de 
visibilidade. 

Fonte; ASHENBRUCK et 
al., 2007. 
 

 

 

Figura 15 - Melhor 
caminho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte; ASHENBRUCK et 
al., 2007 
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Este modelo é complexo e procurar cobrir todas as necessidades e 

características de um cenário emergencial. Como na literatura modelos de 

mobilidade voltados para desastres, ainda são escassos, este aqui citado se 

sobressai como base para qualquer outro. 

 

 

3.6 Geradores de mobilidade 
 
 
 Geradores de traços de mobilidade recebem as características do cenário e 

topologia como parâmetros, gerando arquivos para serem, posteriormente, usados 

pelos simuladores. As opções são extensas, no entanto, existe alguma predileção na 

literatura quando se trata do gerador Bonnmotion (ASCHENBRUCK et al., 2010). 

Sua estabilidade e suporte variado aos mais diversos modelos fazem dele uma 

escolha simples e segura para gerar os traços, além de seu código bem escrito em 

java dar a possibilidade de alterações de acordo com as necessidades dos 

pesquisadores. Com uma sintaxe bem detalhada, o bonnmotion gera padrões desde 

o simples "random waypoint" até o complexo "disaster area" e permite incluir 

diversos detalhes que tornam o modelo mais refinado e detalhado. 

 Outra possibilidade, também em java, pode ser encontrada no gerador 

Amadeos (SOULEY; CHERKAOUI, 2005), baseado no conhecido mobsim 

(MOUSAVI et al., 2007). Sua interface gráfica ajuda pesquisadores menos 

familiarizados com scripts de terminal a criar obstáculos com ferramentas que 

desenham poligonalmente o objeto no cenário. Além disso, todo o processo de 

colocação dos nós no cenário, bem como os movimentos de cada um é feito 

graficamente. O problema do Amadeos é que ainda é muito instável e por muitas 

vezes, não consegue portar os traços de movimento para o ns-2 com a fidelidade 

com que foram desenhados. 

 Para resumir esses geradores de mobilidade e outros existentes na literatura 

e no mercado, o Quadro 2 abaixo faz um apanhado geral da maioria das 

ferramentas e mostra qual delas tem suporte a dados geográficos, por exemplo, e 

qual delas tem interface gráfica, além do tipo de documentação, linguagem de 
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implementação e, principalmente, se existe integração com os simuladores mais 

usados (CAVALVANTI, 2009). 

 

Quadro 2 - Ferramentas geradoras de traços de mobilidade (adaptado) 
(CAVALCANTI, 2009). 

Software Modelos 
Dados 

Geográficos 
GUI Linguagem Integração 

Bonnmotion 

RPGM, 

RWP, 

Gauss-

Markov, 

Manhattan, 

DisasterArea, 

etc 

Não Não Java 
Ns-2, XML e 

GloMoSIM. 

Canumobisim - Sim Sim Java 

Ns-2, NET, 

GloMoSIM, 

Qualnet. 

Amadeos - Sim Sim Java 

Ns-2, NET, 

GloMoSIM, 

Qualnet. 

VanetMobisim - Sim Sim Java 

Ns-2, NET, 

GloMoSIM, 

Qualnet. 

IMPORTANT  Não Não C++ Ns-2 

GMSF 2 Não Sim Java 

Ns-2/NAM, 

GloMoSIM, 

XML. 

Mobisim - Não Sim Java XML 

MOMOSE - Não Sim C++ - 

CosMos - Não Sim C++ - 
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3.7 Considerações Finais 
 
 

Para sintetizar os modelos de mobilidade apresentados acima, segue no 

Quadro 3 um resumo objetivo das características de cada um. 

 

Quadro  3 - Resumo dos modelos de mobilidade. Adaptado de CAVALCANTI, 
2009. 

Classificação RWP 
Gauss-
Markov 

RPGM 
Obstacle-
Mobility 

Disaster 

Técnica de 
Construção do 

Modelo 

Sintético 

Tipo de 
Entidade 

Móvel 

Pedestre 
 

Pedestre Pedestre Pedestre  Pedestre 

Dependência 
entre o 

movimento 
dos nós 

Individual Individual Em grupo Individual  
Em grupo e 

individual 

Características 
Internas do 

modelo 

Aleatório 
Dependência 

Temporal 

Dependência 

Espacial 

Dependência 

Espacial 
 

Dependência 

Espacial 

Grau de 
aleatoriedade 
do movimento 

Aleatório Aleatório Aleatório Aleatório  Híbrido 
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4 ZONE ROUTING PROTOCOL FOR EMERGENCY SCENARIOS 
(ZRPES) 
 
 

 O novo protocolo desenvolvido, baseado no ZRP, traz uma otimização 

original, com o intuito de melhorar o desempenho em redes ad hoc com frequente 

aumento no tráfego. 

 Redes emergenciais são conhecidas por terem padrões de movimentação 

complexos e consequente variação da topologia em níveis mais altos que uma rede 

ad hoc usual. Dessa forma, a escolha do roteamento adequado pode fazer a 

diferença quando uma comunicação crítica entre as partes de resgate tem de ser 

bem sucedida. As arquiteturas reativa e proativa de roteamento têm cada uma suas 

vantagens e desvantagens, mas com um roteamento híbrido é possível juntar o que 

de melhor existe em ambas abordagens. O Zone Routing Protocol, além de ser 

híbrido, cria zonas ao redor dos nós, tentando melhorar a comunicação entre 

vizinhos e facilitando o roteamento para outras zonas adjacentes. Porém após 

simulações (vide Capítulo 5), foi notado que o ZRP mantinha frações de entrega de 

pacotes bem inferiores às do AODV e do DSDV, bem como um atraso e uma 

sobrecarga na rede mais elevada. O que foi inferido dessas simulações é que em 

cenários críticos como os de uma rede emergencial, o ZRP não consegue atingir um 

desempenho satisfatório para uso e seu modo híbrido não cria uma vantagem para a 

situação. 

 Com os dados coletados e a proposta de criar um roteamento otimizado para 

redes ad hoc mais complexas, esse trabalho propôs modificações no ZRP que, 

através de alterações no seu funcionamento, principalmente no que condiz ao 

roteamento proativo, foi possível torná-lo um protocolo mais leve, atingindo valores 

de desempenho superiores, tanto em relação ao seu original, como aos outros 

protocolos reativos e proativos, testados sob as mesmas condições. 
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4.1 Modificações no ZRP 
 

 

 Para que as modificações fossem realizadas a fim de atingir uma melhora 

eficiente e satisfatória, foi feita uma investigação minuciosa do código do ZRP, bem 

como um completo entendimento de seu funcionamento proativo e reativo para 

aquisição e manutenção de rotas. Ficou claro que a forma como o protocolo IARP 

atua em relação à sua troca de mensagens, degrada consideravelmente o 

desempenho do ZRP.  

 Um elemento chave do Intra-Zone Routing Protocol é que cada nó cria e 

mantém conhecimento de todos os seus vizinhos dentro de sua zona. Para que isso 

aconteça, é necessária uma troca periódica (a cada DEFAULT_BEACON_PERIOD) 

de mensagens Hello entre os nós vizinhos, feita através de um único broadcast. 

Todos os nós que venham a receber essa mensagem Hello, vão enviar de volta uma 

mensagem de Acknowledgment (ack), informando ao nó de origem que a 

mensagem Hello foi recebida. Findo esse processo, o nó remetente poderá aferir a 

conectividade ou disponibilidade de seus nós análogos e proceder com a 

comunicação. Caso um nó da rede não responda com uma mensagem ack por um 

certo número de vezes consecutivas (DEFAULT_MAX_ACK_TIMEOUT), ele será 

considerado como não conectado. 

 O problema com essa abordagem reside no contexto que cada nó da rede 

deve gerar uma mensagem periódica de Hello, tendo em contrapartida o 

recebimento de um pacote ack proveniente de todos os nós vizinhos. Quando essa 

ação é feita regularmente, é criada uma enorme carga na rede, com todas as 

transmissões sendo feitas concomitantemente sobre o meio sem fio. Esse fato gera 

interferência e causa colisões entre os pacotes transmitidos usando 802.11. 

 O mecanismo CSMA (Carrier Sense Multiple Access) do 802.11 exige que, 

em qualquer domínio de colisão, pode haver exatamente uma transmissão bem 

sucedida, não mais que isso. Portanto, em uma rede com várias nós distribuídos 

sobre uma região, o grande número de mensagens do tipo ack, geradas 

periodicamente para cada mensagem Hello recebida, cria colisões e interferências 

no meio sem fio. Esse problema resulta em perda de pacotes, retransmissões da 

camada de enlace, frações muito baixas de entrega de pacotes, atrasos elevados e 

principalmente uma sobrecarga muito alta. 
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 A proposta de otimização trouxe a ideia de que mensagens do tipo 

acknowledgement são inúteis, evitáveis e criam encargos desnecessários para rede. 

A lógica usada foi que cada nó deve transmitir periodicamente sua própria 

mensagem de Hello, dessa forma, se o nó A transmite uma mensagem Hello 

periódica para seus vizinhos B, C e D, então, eles não precisam necessariamente 

transmitir acks de volta e sim usar suas próprias mensagens periódicas de Hello 

como mensagens ack. Em linhas gerais, essa modificação trata cada mensagem 

Hello recebida por um vizinho como se fossem suas mensagens ack. 

 Essa otimização reduz significantemente a sobrecarga, já que, a grande 

quantidade de acks não existe mais. Com isso, o desempenho do novo protocolo 

melhora bastante à medida que também se tem menos interferência no meio sem 

fio, incluindo colisões e retransmissões da camada de enlace. O resultado final é 

uma fração de entrega de pacotes consideravelmente melhor, atrasos menores e 

uma sobrecarga da rede muito mais baixa. 

 Outro fato que chamou atenção é que o mecanismo que trata das quebras de 

link ocorridas dentro das zonas no ZRP é propenso a instabilidades. Quando um link 

quebra, mensagens de Route Errors não são propagadas para todas as entradas em 

cache. Em vez disso, uma RERR é enviada via unicast apenas para a origem, cujo 

pacote de dados é responsável por identificar a quebra de link, fazendo isso pelo 

mecanismo de link-layer feedback. Desse modo, apenas um limitado número de 

caches são atualizadas e com o tempo, um nó pode enviar um pacote através de um 

link morto. Para isso, foi feita apenas uma modificação no ZRPES, onde o processo 

de link layer feedback foi desativado para casos exclusivos de detecção de um nó 

offline, deixando apenas os pacotes periódicos de sinalização sendo usados para 

esse fim. 

 Essas modificações melhoraram o desempenho do ZRP a níveis excelentes. 

Vide seção 5.5. A sobrecarga foi drasticamente reduzida, bem como o atraso. Ainda, 

a fração de entrega de pacotes melhorou mais de 40%. Um fluxograma desse 

funcionamento básico do ZRPES pode ser encontrado no Anexo B. 
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5 COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DOS PROTOCOLOS ZRPES, 
AODV, DSDV E ZRP SOB O CENÁRIO PROPOSTO 
 
 
 O objetivo principal desse capítulo é realizar uma comparação de 

desempenho entre os protocolos de roteamento AODV, DSDV e ZRP e o novo 

protocolo desenvolvido ZRPES em uma rede ad hoc emergencial proposta por esse 

trabalho. A motivação se deu pelos eventos anuais de enchentes e deslizamentos 

de encostas que ocorrem em todo o país, decorrentes do excesso de chuva e de 

uma estrutura deficiente.  

 Baseado em documentos oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio 

de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2013; RIO DE JANEIRO 2012), foi possível criar um 

cenário similar a um deslizamento de terra e, principalmente, implementar uma 

mobilidade perto da condizente com o padrão operacional de resgate das entidades 

competentes. 

 Como este trabalho propõe uma rede emergencial, alguns pontos cruciais 

nesse tipo de cenário devem ser levados em conta, como o tráfego e a variação no 

número de nós. Como a topologia em redes deste tipo tende a mudar e a aumentar 

com maior frequência, o tráfego, consequentemente, aumentará também. Dessa 

forma, os outros quesitos da rede são influenciados direta ou indiretamente por 

estes fatores, podendo degradar continuamente o desempenho da rede (ABU-

ALMAALIE et al., 2013). 

 Vendo desta forma, o roteamento é um fator que deveria trabalhar bem com 

redes que tenham pré-disposição ao aumento de tráfego e mudanças constantes. 

Hoje, a gama de protocolos de roteamento para redes ad hoc pode ser considerada 

extensa, cada um cobrindo uma arquitetura específica, de forma que, apontar o mais 

indicado para determinada situação é uma tarefa complexa. A ideia apresentada 

nesse trabalho foi comparar o desempenho do novo ZRPES em relação ao AODV, 

DSDV e ao próprio ZRP sob o mesmo cenário simulado. Com essa metodologia, é 

possível determinar a taxa de sucesso ou fracasso do serviço de roteamento 

prestado pelo protocolo, criando variáveis sólidas para análise. 

 Para este trabalho, as seguintes métricas foram usadas: 
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• Fração de Pacotes Entregues (PDR – Packet Delivery Ratio): Essa métrica é 

definida pela fração dos pacotes de dados transmitidos que foram recebidos 

com sucesso pelo nó de destino. Matematicamente, essa métrica pode ser 

vista como o somatório do número de pacotes recebidos dividido pelo 

somatório do número de pacotes enviados e quanto maior ela for, melhor o 

desempenho do protocolo. 

• Atraso fim a fim (End to End Delay): O atraso fim a fim é o tempo que o 

pacote leva desde que sai da origem, até chegar ao seu destino. Ainda, inclui 

os atrasos causados pelo processo de descobrimento de rotas e a 

consequente espera na transmissão do pacote. O cálculo desta métrica pode 

ser descrito por ∑( Tempo de chegada – Tempo de envio ) / ∑Número de 

conexões. Valores elevados para esta métrica traduzem um pior 

desempenho. 

• Sobrecarga de Roteamento (Routing Overhead): Geralmente a topologia de 

uma MANET muda constantemente e os protocolos de roteamento devem se 

moldar rapidamente à nova configuração. A constante atualização e 

manutenção de rotas gera uma sobrecarga que afeta desde o atraso até a 

entrega de pacotes.  

  

 Por fim, é sempre necessário que se haja cuidado com a segurança da rede. 

É de se esperar que em uma situação de desastre, nenhum usuário mal 

intencionado crie ataques para interferir no funcionamento de uma rede tão 

importante para os órgãos de salvamento e para as vítimas. De toda forma, é 

sempre recomendável não deixar a rede completamente descoberta de qualquer 

segurança, pois ataques passivos (quando o usuário mal intencionado pode ler o 

tráfego e o que acontece dentro da rede, mas não interferir no seu funcionamento), 

ou ativos (quando o usuário mal intencionado pode interferir no funcionamento) 

podem vir a acontecer. Dependendo da natureza do ataque é possível criar 

interferências, identidades falsas, entre outras complicações. A solução usada para 

sanar esses problemas foi o método simples da investigação, onde qualquer nó 

pode investigar a conectividade da rede. Com esse método é possível enviar 

pacotes que atravessem a rede, sondando a existência ou não de áreas 

desconectadas e, mesmo que esse método não consiga identificar áreas de focos 
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de ataque, ele já traz uma grande ajuda no conhecimento de que rota deverá ser 

usada (FERNANDES et al., 2006). 

 
 

5.1 Cenário 
 
 
 O cenário criado foi adaptado do modelo de desastre proposto por 

Aschenbruck e colaboradores em 2007 e foi modelado com base na divisão de 

zonas de resgate determinada no documento do Corpo de Bombeiros do Estado do 

Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2013) que rege as diretivas operacionais para 

casos de deslizamento de terra. A divisão de zonas é apresentada na Figura 16. 
 

Figura 16 - Divisão de zonas para operação de resgate em eventos de 
deslizamento de terra. 

Fonte; RIO DE JANEIRO, 2013. 
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 Este cenário é ligeiramente diferente do proposto por Aschenbruck e 

colaboradores em 2007, pois apesar de dividir as zonas em quatro áreas, ele as 

nomeia de forma um pouco diferente, através de zonas de calor. De toda forma, as 

representações se assemelham e foi possível criar uma relação entre as zonas e as 

áreas propostas por Aschenbruck e colaboradores. 

 Assim, a divisão composta em quatro áreas compreendeu a zona quente 

como a área do incidente, a zona morna sendo relacionada à área de vítimas 

esperando por tratamento e a zona fria como área de triagem de vítimas e 

isolamento do espaço afetado. A última sem nome na imagem, fora do raio principal 

do incidente, foi inclusa como região das ambulâncias, veículos variados de 

salvamento e outros membros do resgate com atribuições mais logísticas 

(comandantes ou diretores de imprensa, por exemplo). 

 O tamanho do cenário foi definido em 520m x 1020m para compreender uma 

área relativamente extensa, semelhante à apresentada na Figura 17. O eixo vertical 

abarcou um espaço maior, pois é usual que acontecimentos dessa natureza, partam 

de uma encosta e se alastrem deixando detritos e escombros por metros abaixo, 

enquanto o eixo horizontal é muitas vezes seccionado em várias partes menores, 

cada uma com ocorrências separadas. Como não é possível simular todas as áreas 

que venham a ter deslizamento de terra num espaço urbano, foi assumido um 

tamanho aleatório, porém na média de espaço coberto por um evento desse tipo. 

 

Figura 17 - Desenho referente a um evento de deslizamento de terra. 

Fonte: RIO DE JANEIRO, 2013. 
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 O ambiente simulado também contou com a presença de obstáculos 

englobando as duas zonas mais próximas do incidente (quente e morna). Estes 

obstáculos fixos limitaram a movimentação das equipes, mas não a impediram 

completamente, pois em deslizamentos de terra, barreiras físicas geralmente são 

trespassadas pelos bombeiros com o intuito de salvamento.  

 Dessa maneira e agregando todos esses fatores, foi possível criar um cenário 

que, embora possa ser aplicado em situações genéricas de emergência, com áreas 

calculadas e delimitadas, foi baseado o mais próximo possível do acontecimento de 

deslizamento de terra na região serrana do estado do Rio de Janeiro. O tamanho da 

área, o número de socorristas, a distribuição e comunicação entre os mesmos, 

foram características que procuraram ser fielmente representadas e simuladas para 

este cenário específico. 
 
 

5.2 Disposição dos nós no cenário 
 

  

 Os nós foram dispostos no cenário respeitando um número médio de 

profissionais para cada zona. Segundo questionário respondido pelo Soldado 

Rodolfo de Morais Santos do Quarto Batalhão Militar do Corpo de Bombeiros do 

Estado da Paraíba (vide Anexo C), a média de bombeiros de plantão para atender 

uma ocorrência em cidades de médio porte como Teresópolis é de 15 pessoas, já 

policiais geralmente contam com o dobro de contingente plantonista. Porém, esses 

números podem dobrar em até uma hora de acordo com a gravidade da situação. 

Além de policiais e bombeiros, ainda existem socorristas médicos que, em média, 

não são mais do que cinco ou seis de plantão, bem como uma ou duas ambulâncias 

e veículos de socorro. Por fim, para que se pense num cenário mais realista, é 

imprescindível levar em consideração a presença de civis e vítimas e sua potencial 

ajuda tanto para os outros como para eles mesmos. 

 Baseado nisso, foram criadas topologias para o mesmo cenário com 4 áreas, 

porém com número de nós variados. A ideia foi representar o número crescente de 

nós que a rede pode atingir desde o momento dos primeiros socorristas até todo 

corpo operacional de resgate. O número de profissionais foi baseado na média de 

membros plantonistas para uma cidade de porte médio que uma ocorrência como 
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essa costuma requerer. 56 nós entre bombeiros, policiais, médicos, membros 

administrativos e veículos (vide Anexo C). A partir desse número foi feito um 

acréscimo de 25 em 25 por cento até se atingir o dobro do valor original tanto no 

valor geral, como na distribuição dos nós pelas áreas para que fosse obtida uma 

equivalência nas simulações. A última topologia, que conta com 120 nós, é a única 

que leva em consideração a presença de civis no cenário. Portanto, o número de 

nós na zona quente tem uma proporção mais elevada. 

 O Quadro 4 apresenta essas áreas e a quantidade de nós por topologia, bem 

como a distinção dos nós que trabalham dentro das zonas e dos nós que se 

movimentam entre elas. 

 

 

5.3 Movimentação dos nós e geração dos traços de movimento 
 

 

 A movimentação dos nós dentro de cada área é, em primeira instância, feita 

aleatoriamente, mas caso ocorra saída e entrada dos nós para zonas distintas, este 

movimento, sendo característico do transporte de vítimas, será feito em grupo. 

 Para tanto, foram gerados traços de mobilidades com a ferramenta 

Bonnmotion para o cenário descrito nas seções acima. Sendo baseado no esquema 

de áreas proposto por Aschenbruck e colaboradores, o Disaster Mobility Model foi 

usado respeitando a divisão por zonas e a colocação de obstáculos. Uma velocidade 

mínima e máxima foi atribuída para os nós de acordo com a movimentação do 

resgate em cenários desse tipo, muitas vezes lenta e por cima de obstáculos e 

destroços. Com o objetivo de simular o mesmo cenário sob diferentes condições, 

foram modeladas situações semelhantes alterando o parâmetro referente ao número 

de nós e ao tráfego. Esse artifício não só dá uma ideia mais geral de como o 

roteamento se comporta em diferentes topologias, mas permite criar um intervalo de 

confiança para analisar mais seguramente as métricas de desempenho.  

Para cada cenário foram gerados 20 traços de mobilidades aleatórios e cada 

protocolo foi simulado vinte vezes em cada cenário, totalizando 480 simulações. A 

primeira área contou com 56 nós, a segunda com 70, a terceira com 84 e por fim 

120 nós com presença de civis. Como já citado acima, os obstáculos fixos 

englobaram as zonas quentes e mornas (áreas 1 e 2).  
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Quadro  4 - Cenário de desastre principal. 

 
 
5.4 Simuladores 
 
 
 Para realizar a análise de desempenho dos protocolos fez-se uso de 

simulações que permitiram avaliar o cenário proposto. Analisar protocolos de 

roteamento em redes ad hoc emergenciais em situações reais é bastante 

complicado. Primeiro pelo fato de que esse tipo de acontecimento em geral não é 

esperado, não sendo possível dessa forma, equipar o resgate e coletar dados 

durante a ocorrência. Segundo, porque mesmo sendo teoricamente viável criar um 

ambiente simulado real, o número de pessoas participantes e o valor para tal fim 

seriam demasiadamente altos. 

Parâmetros Valores 

Número de nós Topologias 
    56 70 84 120 

Área 520 X 1020 

Número de zonas 4 

Números de nós que se movem dentro da 
zona 

Total  
Áreas 

1 2 3 4 

56 11 20 4 2 

70 12 24 4 2 

84 14 28 5 2 

120 23 35 6 2 

Número de nós que se movem entre zonas 

Total Áreas 
1 2 3 4 

56 4 10 4 1 

70 7 13 5 3 

84 9 16 6 4 

120 15 25 8 6 

     

Obstáculos Sim 

Modelos de mobilidade Disaster Mobility Model 
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Por essa razão, esse trabalho procurou usar um simulador de rede que além 

de suportar MANETs, conseguisse simular o cenário proposto de forma satisfatória. 

As opções não eram muitas, porém, o que existe disponível compreende muito bem 

as necessidades de qualquer tipo de rede a ser simulada. 

 Este trabalho usou o simulador NS-2 (ISI, 2014). Seu uso é bastante comum 

na literatura e pode ser visto como o mais popular de maneira geral (ISSARIYAKUL; 

HOSSAIN, 2009). A quantidade de módulos desenvolvidos especificamente para ele 

é grande, dando oportunidade para a simulação dos mais variados padrões de rede. 

Além disso, o ns-2 conta com uma comunidade extremamente ativa até hoje e 

outros milhares de usuários entusiastas. 

 Ns-2 é um simulador de eventos discretos de código aberto que pode simular 

tanto redes cabeadas quanto sem fio e dá suporte à maioria dos protocolos 

existentes na literatura. Sua implementação é em C++ e a interface de simulação é 

provida pela linguagem OTcl (uma variação orientada a objeto da linguagem Tcl). 

Para o usuário, a topologia da rede deve ser escrita em um script OTcl para que o 

programa principal do ns simule a dada topologia com os respectivos parâmetros. 

Seu funcionamento é basicamente via terminal, mas a ferramenta NAM (Network 
AniMation) (vide Figura 18), integrada ao ns, provê uma visualização da rede 

simulada (KHAN; BILAL; OTHMAN, 2013). 

 

Figura 18 - Janela do NAM. 

Fonte: KHAN; BILAL; OTHMAN, 2012. 
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Criado há mais de 20 anos para substituir o Network Simulator 1, o ns-2 

continua atual, porém sua última versão foi lançada em 2011 e atualmente, o 

desenvolvimento dos módulos está sendo focado na versão que será subsequente 

ao ns-2: o Ns-3. 

Criado em meados de 2006, o Ns-3 (HENDERSON et al., 2006) ainda está 

em contínuo e forte desenvolvimento. Considerado o substituto do ns-2, ele não usa 

OTcl para suas simulações, deixando esse trabalho a cargo da linguagem C++. Sua 

interface gráfica é moderna e lembra um ambiente completo para prática de 

programação, deixando a maioria dos programadores mais confortáveis com seu 

uso. Além disso, eles contam com os chamados helpers, códigos já prontos para 

serem inseridos na simulação que também são boas ferramentas, incluindo 

parâmetros importantes da topologia da rede proposta e facilitando a escrita do 

código como um todo. 

 

Figura 19 - Gerador de topologia do Ns-3. 

Fonte: nsnam.org. 

 

Porém, apesar de contar com uma biblioteca de helpers já extensa e 

interfaces de programação e visualização mais amigáveis (vide Figura 19), ainda 

existe um déficit muito grande em relação ao suporte que o ns-2 tem para várias 

redes diferentes. Exemplificando, no ns-2, existe todo um conjunto de patches já 

estáveis e disseminados para vários protocolos de roteamento, o que na terceira 

versão do simulador, ainda está evoluindo lentamente. Exemplos similares se 

repetem e por essa razão, quando a proposta do trabalho visa uma rede com 
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parâmetros muito específicos, o ns-3 talvez não seja o melhor simulador, pois tudo 

teria que ser desenvolvido do início. 

 Outro simulador relativamente popular é o GloMoSIM, ou Global Mobile 

Information System Simulator (ZENG; BAGRODIA; GERLA, 1998). Desenvolvido 

para simular puramente redes sem fio, o GloMoSIM usa um sistema baseado no 

simulador anterior a ele, desenvolvido pelo mesmo Bagrodia e colaboradores em 

1998: o Parsec. A simulação no Parsec é feita com eventos discretos em paralelo e 

o GloMoSIM, faz uso desse mesmo sistema em paralelo para poder simular redes 

de grande porte com milhares de nós e comunicações heterogêneas. Ainda, o 

suporte se estende para comunicações diretas de satélite e para maioria dos 

protocolos tradicionais da literatura, tornando o GloMoSIM uma boa opção para 

simulação de rede (KHAN; BILAL; OTHMAN, 2013). 

 
 

5.5 Resultados Obtidos 
 
 

O processo de coleta de dados foi feito através de simulações realizadas no 

ns-2 versão 2.33. Os traços de mobilidade foram incorporados ao script tcl (Anexo A) 

para posterior comparação de desempenho entre os protocolos ZRPES, AODV, 

DSDV e ZRP.  

 Para cada topologia (56, 70, 84 e 120 nós) foram criadas 20 subtopologias, 

onde todas usaram o modelo de mobilidade Disaster Mobility Model. O tráfego 

usado foi estabelecido em 75% de comunicação para cada quantidade de nós e a 

implementação dos protocolos no ns-2 foi padrão. Dos simulados, apenas o ZRP 

não tem seu código incluído no pacote "all in one" do ns-2.33, porém patches já 

foram desenvolvidos para esse objetivo e sua implementação também não foi 

problemática.  

 O código do ZRP utilizado para o patch tem poucas modificações do seu 

original, mas todas são necessárias para que o protocolo não gere erros durante as 

simulações, ocasionando assim falhas no processo (PATEL; SRIVASTAVA, 2010). 

As modificações feitas foram: 

 



63	  
	  

• Falha de segmentação: As simulações feitas com o código original 

paravam de funcionar por um erro de falha de segmentação. A razão 

se dá pelos pacotes passados via broadcast serem deletados múltiplas 

vezes por todos os nós que os recebem. Nesse caso, a mesma 

memória que é liberada múltiplas vezes, também é acessada várias 

vezes. Para resolver essa questão, a solução foi não descartar 

nenhum pacote. Isso pode levar a um estouro de memória, mas não 

existe relatos na literatura de que isso tenha acontecido. 

• IERP_REQUEST_TIMEOUT: O código original não deleta as entradas 

IERP_REQUEST provenientes de IERP_REPLYs. Apenas é verificado 

periodicamente no IERP_REQUEST_TIMEOUT se as entradas 

IERP_REQUESTS foram expiradas. A resolução desse problema foi 

resolvida da forma onde cada IERP_REQUEST correspondente de 

IERP_REPLYs fossem logo deletadas. 

• Manutenção de rotas no IERP: O código nativo não verifica a 

estabilidade das rotas, até que elas sejam descartadas por um período 

constante de timeout. Depois disso é iniciado outro processo 

IERP_REQUEST para que uma nova rota seja achada. O problema 

dessa abordagem reside no fato de que se a rota estiver quebrada, o 

nó de origem não saberá e continuará mandando pacotes que serão 

logicamente descartados. Para corrigir, foi detectada a mensagem de 

falha diretamente na camada MAC e enviada para o nó de origem uma 

mensagem do tipo IERP_ROUTE_ERROR, informando sobre a quebra 

do link. 

  
 Essas modificações garantiram o bom funcionamento do protocolo ZRP no 

ns-2 e o ZRPES as herda também. O Quadro 5 resume os parâmetros usados nas 

simulações. 
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Quadro 5 - Parâmetros da simulação. 

Parâmetros de Simulação Valores 

Área da rede 520 X 1020 

Número de nós 
Topologias 

 56 70 84 120 
     

Tipo de tráfego CBR/UDP 

Tráfego 75% 

Tamanho do Pacote 1500 bytes 

Protocolo Mac IEEE 802.11b 

Taxa de dados 11Mb 

Frequência 2,5GHz 

Modelo de Propagação Two-Ray Ground 

Força de Transmissão 181mW 

Antena Omnidirecional 

Tempo de simulação 3600 s 

Modelos de mobilidade Disaster Mobility Model 

  

 Os valores obtidos nas métricas de desempenho, através das simulações, 

possibilitaram a avaliação de desempenho entre os quatro protocolos. O intervalo de 

confiança foi de 95%. 

 A fração de pacotes entregues (PDR) mostra claramente a melhora que o 

novo protocolo apresentou em relação ao ZRP original. No Gráfico 1, o desempenho 

superior do ZRPES se equiparou ao AODV e ao DSDV. Não só seus índices de 

entrega de pacotes são consistentemente maiores que seu original, como sua taxa 

de perda, à medida que a rede cresce, foi a melhor entre os 4 protocolos. O 

desempenho do ZRPES, AODV e DSDV ficou em torno dos 70% de PDR para o 

primeiro cenário com 56 nós e, enquanto a abordagem reativa e proativa diminuíram 

essa fração em mais de 50% até o último cenário com 120 nós, o ZRPES teve um 

decremento de 40%. Isso mostra que as modificações feitas no Zone Routing 

Protocol não só elevaram a entrega de pacotes, como também impactaram 

diretamente na sobrecarga da rede e na escalabilidade do protocolo. 
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 Em se tratando do ZRP original, seu desempenho ficou muito aquém dos 

outros. Sua fração de entrega já no primeiro cenário não atingiu 30% e, enquanto a 

rede crescia em densidade, os valores médios degradaram substancialmente 

chegando a uma média de 4% para o último cenário.  Analisando os arquivos de 

trace do ZRP gerados pelas simulações, nota-se que a grande repetição de 

mensagens ack cria um atraso maior na comunicação entre os nós e sobrecarrega a 

rede. Quanto mais nós mandando mensagens Hello, mais acks, mais interferências, 

atrasos e colisões e, consequentemente, menos entrega de pacotes. 

 

Gráfico 1 -  Valores médios e de variação de PDR versus número de nós para 
os protocolos ZRPES, AODV, DSDV e ZRP. 

	  
 

 Em termos do atraso fim-a-fim foram considerados apenas os pacotes que 

chegaram até o destino. Os pacotes em loop ou que ficaram "presos" em algum nó 

intermediário foram descartados. Para esta métrica, vide Gráfico 2, o ZRP obteve 

um péssimo resultado perante os demais protocolos, com resultados acima de 1 

segundo em alguns cenários. Além de o ZRP apresentar variações bem altas, seus 

resultados absolutos foram largamente superiores aos demais. Acontece que o ZRP 

utiliza em excesso a transmissão de mensagens de controle. No processo de 
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descobrimento de rotas, o Zone Routing Protocol usa um tempo adicional para 

trabalhar entre seus dois protocolos internos (IARP e IERP), principalmente no 

IARP, levando assim a um número maior de pacotes de controle, de mensagens ack 

e também de um tráfego extra muitas vezes desnecessário. Esse fator causa maior 

atraso na aquisição de rotas e, posteriormente, no tempo que o pacote leva para 

atingir seu destino. 

 O AODV, por sua vez, apresentou em quase todas as repetições, resultados 

com pouca variação, demonstrando estabilidade durante a transmissão de pacotes. 

O atraso fim a fim superior ao DSDV era esperado, pois o mecanismo de 

descobrimento de rotas dos protocolos reativos, feito sob demanda, causa um atraso 

levemente maior do que a abordagem proativa. O resultado médio em todos os 

cenários variou muito pouco em torno de 500 ms e não chega a preocupar. 

 Os protocolos de melhor desempenho nesta métrica foram o DSDV e o 

ZRPES. O funcionamento proativo do DSDV, mantendo as rotas para todos os 

destinos em sua tabela, manteve o protocolo com um atraso médio fim a fim 

bastante satisfatório. Os valores ficaram sempre abaixo dos 500 ms, atingindo a 

melhor média de desempenho no cenário de 84 nós (176 ms). Já as modificações 

feitas no ZRP afetaram positivamente na velocidade com que o descobrimento de 

rotas é trabalhado dentro das zonas (IARP). A desativação do mecanismo de link 

layer feedback e do uso das mensagens de notificações com acks diminuíram o 

atraso fim a fim a níveis de desempenho melhores que o AODV e tornou o ZRPES 

um protocolo muito mais estável que seu original. A troca de mensagens mais 

rápidas, feitas proativamente dentro das zonas, e a manutenção das rotas de forma 

mais efetiva deixou o atraso abaixo dos 500 ms em todos os cenários e manteve 

uma variação muito suave enquanto o número de nós era diversificado. 

 Na topologia com 120 nós, sendo ela a de maior densidade e a que 

considerou a presença de civis como nós da rede, todos os protocolos apresentaram 

acréscimo em seus valores de atraso com o ZRPES obtendo o melhor desempenho 

perante os demais (407 ms). 
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Gráfico 2 – Valores médios e variação de End to End Delay versus número de 
nós para os protocolos ZRPES, AODV, DSDV e ZRP. 

 

  

 A sobrecarga na rede foi a métrica que o ZRPES mais se sobressaiu perante 

os outros. Mais uma vez o ZRP original apresentou o pior desempenho entre os 4 

protocolos. O crescimento da rede com o aumento do número de nós aumentou 

consideravelmente a sobrecarga no ZRP. Como mencionado no Capítulo 4, o 

volume elevado de mensagens ack gera uma sobrecarga maior inclusive do que 

protocolos apenas proativos. O maior problema que o uso contínuo dessas 

mensagens traz é justamente uma sobrecarga elevada na rede. É fácil notar no 

gráfico que mais nós, trazem mais mensagens ack e, logicamente, mais sobrecarga. 

 O DSDV também seguiu uma ascendente no que diz respeito à sobrecarga. 

Enquanto a rede crescia, o protocolo proativo se sobrecarregou muito mais que o 

reativo AODV. Este, de abordagem reativa, aumentou relativamente a sobrecarga 

quando a rede atingiu seu número máximo de nós (120), mas em termos gerais, 

seus valores absolutos quase não variaram durante as repetições e sua estabilidade 

foi um ponto positivo. 
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 Voltando ao ZRPES, é possível dizer que seus índices foram excelentes. A 

modificação que usou as mensagens Hello como mensagens ack tiveram um efeito 

impactante na sobrecarga da rede. O desempenho durante todos os cenários quase 

não oscilou e se manteve abaixo de 1 em quase todas as repetições, sendo melhor 

inclusive do que o AODV. 

 

Gráfico 3 – Valores médios e variação de Routing Overhead versus número de 
nós para os protocolos ZRPES, AODV, DSDV e ZRP. 

 
 

Esses resultados provam a eficácia das modificações realizadas no código do 

protocolo ZRP. O ZRPES, não só superou em desempenho seu original, como se 

mostrou tão eficiente quanto o AODV e o DSDV, sendo, em alguns casos, melhor do 

que ambos.  

O raio usado nas simulações para o ZRP e o ZRPES foram 2 e 6, embora nos 

gráficos só as simulações com raio igual a 2 tenham sido consideradas. A razão pra 

isso é o desempenho descendente a cada aumento de raio. Para raio 6 todas as 

métricas obtiveram desempenho quase 10% pior. Testes com raio igual a 4 e raio 
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igual a 10 também foram feitos, porém os desempenhos também pioraram 8 e 11% 

respectivamente, mostrando que o raio ideal para ambos é igual a 2. 

 
 

5.6 Discussão 
 

 

 Os resultados mostraram que o ZRP tem, em geral, os piores desempenhos 

quando comparado à abordagem reativa do AODV e à proativa do DSDV. A fração 

de entrega de pacotes, o atraso fim a fim e principalmente a sobrecarga na rede 

deixam muito a desejar em termos de desempenho.  

 O DSDV apresentou valores consistentes, com pouca variação entre as 

simulações e, apesar de seu desempenho piorar relativamente mais que os outros 

no último cenário, principalmente para métrica que calcula a sobrecarga na rede, 

seus valores gerais não foram ruins. A fração de entrega de pacotes foi boa e o 

atraso fim a fim melhor ainda, mantendo valores abaixo de 500 milissegundos em 

todas as simulações. 

 O protocolo reativo AODV também teve um desempenho bom. Sua fração de 

entrega de pacotes foi semelhante ao DSDV, mas apesar de um atraso fim a fim 

ligeiramente maior que o protocolo proativo, a sobrecarga da rede se manteve baixa 

em quase todos os cenários. Analisando o conjunto das três métricas, o AODV teve 

o melhor desempenho entre os três e também foi o mais estável. 

 O novo protocolo desenvolvido, Zone Routing Protocol for Emergency 

Scenarios, teve ótimos resultados em todas as métricas. O ZRPES não só superou 

largamente o desempenho do ZRP original, como também apresentou uma fração 

de entrega de pacotes tão boa quando o DSDV e o AODV, além do atraso fim a fim 

menor que a abordagem reativa do AODV. Ainda, sua melhor métrica foi a 

sobrecarga na rede, onde seu desempenho foi perto do excelente, sendo o melhor 

protocolo entre os 4. 

 Em relação ao ZRP esses resultados se assemelham com alguns achados na 

literatura. Kalra, Malhotra e Singh (2014) compararam a densidade da rede em 

relação aos protocolos AODV, DSDV, OLSR e ZRP sob vários modelos de 

mobilidade distintos. Seus achados apontam que o packet delivery ratio do ZRP 
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também é inferior aos demais, em quase qualquer modelo e sua variação é 

ligeiramente mais alta. 

 Outro artigo que suporta essa teoria foi escrito por Sathish, Tanghavel e 

Boopathi em 2011. O estudo comparativo baseado no tempo de pausa dos nós 

avaliou os protocolos DSR (Dynamic Source Routing Protocol) (JOHNSON; MALTZ, 

1996), FSR (Fisheye State Routing Protocol) (GERLA; HONG; PEI, 2002) e ZRP e 

constatou que a métrica da taxa de entrega de pacotes do Zone Routing Protocol 

continuava inferior em relação aos outros, tendo também um atraso fim a fim maior à 

medida que o tempo de pausa dos nós aumentava. 

 Entretanto, esses resultados desfavoráveis ao Zone Routing Protocol 

contradizem os achados de Reddy e colaboradores (2014). O estudo feito este ano 

simulou uma MANET com variação do número de nós e comparou o desempenho 

do ZRP em relação ao AODV. A conclusão apresentada mostra que, apesar de o 

ZRP atingir piores valores na fração de entrega de pacotes, seu atraso médio é 

inferior ao alcançado pelo AODV. 

 Os achados de Giannoulis e colaboradores (2005) também divergem dos 

resultados apresentados aqui. Em suas simulações, o ZRP com raio igual a 2 em 

cenários de alta mobilidade, obteve valores muito baixos para o atraso, superando 

inclusive os outros protocolos simulados. 

 Raju e Mungara em 2010, também usaram de metodologia semelhante para  

avaliar o ZRP, mas nesse caso, o AODV e o DSR foram colocados em pauta. A 

avaliação foi feita com base no aumento do número de nós da rede e consequente 

aumento do tráfego. As conclusões que eles chegaram são similares às encontradas 

por esse trabalho. O ZRP obteve um desempenho inferior tanto na fração de entrega 

de pacotes, quanto no atraso fim a fim. Nesse artigo, o AODV foi superior nas 

simulações e foi concluído como a melhor opção dentre todas apresentadas. 

 Além disso, Rangu e Mungara lançam ao fim do seu artigo uma sugestão 

pertinente, objetivando uma análise aprofundada do ZRP, a fim de promover 

melhoras no seu funcionamento e posteriormente no seu desempenho. 

 Agregando as informações obtidas aqui com as simulações realizadas, além 

da contribuição dos resultados da literatura ficou comprovado que o Zone Routing 

Protocol apresenta um desempenho aquém do esperado para vários fatores 

diferentes. O mecanismo de resposta com mensagens de ack degrada o 
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desempenho em níveis elevados, encontrando seu pior desempenho na métrica de 

routing overhead. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 
 
 
 Os objetivos, geral e específicos, para este trabalho foram atingidos nos 

Capítulos 4 e 5. No capítulo 4, foi proposta uma modificação no Zone Routing 

Protocol, a fim de atingir um melhor desempenho e usufruir do seu mecanismo 

híbrido. O novo protocolo Zone Routing Protocol for Emergency Scenarios usou 

alterações baseadas no uso de mensagens Hello como mensagens do tipo 

acknowledgement, melhorando significantemente o desempenho do seu original.  

No Capítulo 5, foi proposta uma metodologia de avaliação de desempenho 

para os protocolos de roteamento em redes emergenciais ad hoc. Foram 

selecionados 3 protocolos mais o novo desenvolvido e simulados cada em um 

cenário emergencial único com variação do número de nós. A avaliação de 

desempenho foi realizada com os valores obtidos pelos protocolos nos cálculos das 

métricas de desempenho de fração na entrega de pacotes, atraso fim a fim e 

sobrecarga na rede. 

 Entre os protocolos ZRPES, AODV, DSDV e ZRP, o AODV obteve valores 

estáveis e considerados bons em uma análise geral. Sua fração de entrega de 

pacotes foi satisfatória e o atraso relativamente maior que o DSDV não preocupou. 

Já o ZRP se mostrou inferior em todas as métricas, tendo a sobrecarga como a mais 

discrepante perante os demais. O protocolo proativo DSDV também não apresentou 

resultados ruins e, apesar da sobrecarga na rede para o último cenário ter ficado 

relativamente alta, seu desempenho, assim como o do AODV, pode ser considerado 

aceitável para uso em uma rede emergencial.  

 O novo protocolo desenvolvido eliminou a sobrecarga da rede elevada de seu 

original e melhorou bastante o desempenho geral, sendo inclusive melhor que as 

abordagens reativas e proativas. 

Concluiu-se dessa forma que o uso do roteamento em zonas combinado com 

um modelo de mobilidade aplicado a emergências e com o correto tratamento da 

sobrecarga no ZRP, fez do novo protocolo uma solução mais do que viável para as 

redes emergenciais. A abordagem híbrida e as modificações no ZRPES o 

credenciam a ser uma solução de roteamento assim como os já estáveis AODV e 

DSDV. 
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Como trabalhos futuros, é interessante que o protocolo ZRP seja analisado 

ainda mais intrinsecamente e outras melhorias sejam apresentadas e feitas no seu 

código. Agregando as alterações feitas aqui com outras futuras onde o foco reside 

na mudança dinâmica do raio da zona, é possível trazer uma adequação ainda 

melhor à realidade da rede. 

Outro trabalho que deveria ser feito neste contexto aqui apresentado, é a 

avaliação de desempenho de protocolos híbridos baseados em cluster e não apenas 

em zonas. Trabalhos na literatura mostram que essa arquitetura pode ser bastante 

indicada para ambientes voláteis e uma análise de desempenho com este tipo de 

funcionamento pode ser interessante. Por fim, um trabalho que não pode ser 

dispensado, é a realização de simulações semelhantes com o mesmo tipo de 

cenário, mas variando outros parâmetros como velocidade dos nós ou o tempo de 

pausa dos mesmos. 

Este trabalho hipotetizou que um roteamento baseado em zonas seria o mais 

indicado para redes emergenciais. Sua arquitetura seria mais indicada para um 

cenário onde os nós são separados por áreas bem delimitadas como regem as 

diretivas operacionais de resgate. Foi provado que a arquitetura do ZRP com uma 

modificação pontual no funcionamento de descobrimento e manutenção de rotas se 

torna um excelente candidato a uso como protocolo de roteamento em redes 

emergenciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74	  
	  

REFERÊNCIAS 
 

3GPP. LTE. 3GPP. 2008. Disponível em: 
<http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/98-lte>. Acesso em: 28 
maio. 2014.  

ABU-ALMAALIE. et al. Investigating the impact of mobility and traffic loads on energy 
consumption of MANETs. In: ANNUAL POSTGRADUATE SYMPOSIUM ON THE 
CONVERGENCE OF TELECOMMUNICATIONS, NETWORKING AND 
BROADCASTING, 14th, 2013, Liverpool. Proccedings of the annual postgraduate 
symposium on the convergence of telecommunications, networking and 
broadcasting. Liverpool, 2013.  

ANATEL. Sistema Fique Ligado. ANATEL. 2014. Disponível em: 
<http://sistemas.anatel.gov.br/sgmu/fiqueligado/wifi.asp>. Acesso em: 29 maio. 
2014. 

ANJALI; SINGH, M. Performance Analysis of Proactive, Reactive and Hybrid MANET 
Routing Protocols on IEEE 802.11 Standard. International Journal of Computer 
Applications, v. 54, n. 12, p. 1-8, Sep. 2012. 

ARIYAKHAJORN, J.; WANNAWILAI, P.; SATHITWIRIYAWONG, C. A comparative 
study of random waypoint and gauss-markov mobility models in the performance 
evaluation of MANET. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMMUNICATIONS 
AND INFORMATION TECHNOLOGIES, 3 rd, 2006, Bangkok. Proceedings of the 
International Symposium on Communications and Information Technologies. 
New York: IEEE, 2006. p. 894-899.  

ASCHENBRUCK, Nils. et al. BonnMotion - a mobility scenario generation and 
analysis tool. INTERNATIONAL ICST CONFERENCE ON SIMULATION TOOLS 
AND TECHNIQUES, 3 rd, Malaga, 2010. In: Proceedings of the International ICST 
Conference on Simulation Tools and Techniques. New York: IEEE, 2010. 

ASCHENBRUCK, Nils. Modelling mobility in disaster area scenarios. In: ACM 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODELING, ANALYSIS AND SIMULATION 
OF WIRELESS AND MOBILE SYSTEMS, 10 th, 2007, Chania. Proceedings of the 
ACM International Conference on Modeling, Analysis and Simulation of 
Wireless and Mobile Systems. New York: ACM, 2007.p. 4-12.  

ATSAN, E.; OZKASAP, O. A classification and performance comparison of mobility 
models for ad hoc networks. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON AD-HOC, 
MOBILE, AND WIRELESS NETWORK, 5 th, 2006, Ottawa. Proceedings of the 
international conference on ad-hoc, mobile, and wireless network. Berlin: 
Springer Berlin Heidelberg, 2006. p. 444-457.  



75	  
	  

AURENHAMMER, F. Voronoi diagrams — a survey of a fundamental geometric data 
structure. ACM Computing Surveys, New York, v. 23, n. 3, p. 345-405, Sept. 2010. 

BAGRODIA, R. et al. Parsec: a parallel simulation environment for complex systems. 
Journal Computer, New York, v. 31, n. 10, p. 77-85, Oct. 1998. 

BAI, F.; NARAYANAN S.; HELMY, A. IMPORTANT: a framework to systematically 
analyze the impact of mobility on performance of routing protocols for ad hoc 
networks. In: ANNUAL JOINT CONFERENCE OF THE IEEE COMPUTER AND 
COMMUNICATIONS SOCIETIES, 22 th, 2003, San Francisco. Proceedings of the 
Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications 
Societies. New York: IEEE, 2003. p. 825-835. 

BASHA, S. M.; KUMAR, S. R. R.; MATAM, R. V. Inclusive performance scrutiny of 
DSDV, AODV and ZRP MANETs Routing Protocols. International Journal of 
Advanced Computer Technology, v. 2, n. 5, p. 31-42, Oct. 2013. 

BERTSEKAS, D.; GALLAGER, R. Data networks. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 
1987.  

BETTSTETTER, C.; HARTENSTEIN, H.; PÉREZ-COSTA, X. Stochastic properties of 
random waypoint mobility model. Journal Wireless Network, Hingham, v. 10, n. 5, 
p. 555-567, Sep. 2004.   

CAMP, T.; BOLENG, J.; DAVIES, V. A survey of mobility models for ad hoc network 
research. Wireless Communication and Mobile Computing, Hoboken, v. 2, n. 5, 
p. 483–502, Aug. 2002. 

CAVALCANTI, E. R. Avaliação de modelos de mobilidade em redes ad hoc sem 
fio. 2009. 131 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação) - Faculdade 
Computação, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2009. 

CHAKERES, I. D.; BELDING-ROYER, E. M. AODV routing protocol implementation 
design. INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTRIBUTED COMPUTING 
SYSTEMS WORKSHOPS, 24 th, Tokyo, 2004. In: Proceedings of the International 
Conference on Distributed Computing Systems Workshop. New York: IEEE, 
2004. p. 698 – 703.  

CHANNA, M. I.; AHMED, K. M. Emergency response communications and 
associated security challenges. International Journal of Network Security & Its 
Applications, Chennai, v. 2, n. 4, p. 179-193, Oct. 2010.  

CHLAMTAC, I.; CONTI, M.; LIU, J. J. N. Mobile ad hoc networking: imperatives and 
challenges. Ad Hoc Networks, Atlanta, v. 1, n. 1, p. 13-64, July.  2003.  



76	  
	  

DHIMAN, N. SINGH, J. Implementation of zone routing protocol using NS2 simulator. 
International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software 
Engineering, Jaunpur, v. 3, n. 10, p. 273-279, Oct. 2013.  

DOURADO, F.; ARRAES, T. C.; SILVA, M. F. O megadesastre da região serrana do 
rio de janeiro – as causas do evento, os mecanismos dos movimentos de massa e a 
distribuição espacial dos investimentos de reconstrução no pós-desastre. Anuário 
do Instituto de Geociências - UFRJ, Rio de Janeiro, v. 35, n. 2, p. 43-54, dez. 
2012.  

FERNANDES, N. C. et al. Ataques e mecanismos de segurança em redes ad hoc. 
In: Minicursos do Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de 
Sistemas Computacionais (SBSEG 2006), 2006, p. 49–102. 

FERNANDES, R. M. Zone routing protocol. Gta.UFRJ. 2006.Disponível em: 
<http://www.gta.ufrj.br/ensino/CPE825/Zone_Routing_Protocol.ppt>. Acesso em: 30 
de jul. 2014. 

GERLA, M.; HONG, X.; PEI, G. Fisheye State Routing Protocol (FSR) for Ad Hoc 
Networks. IETF. 2002. Disponível em: < https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-manet-fsr-
03>. Acesso em: 24 out. 2014. 

GHOSEKAR, P. KATKAR, G., GHORPADE. Mobile Ad Hoc Networking : Imperatives 
and Challenges. International Journal of Computer Applications, New York, n. 3, 
p. 153-158, Jan. 2010.  

GIANNOULIS, S. et al. ZRP versus DSR and TORA: a comprehensive survey on 
ZRP performance. CONFERENCE ON EMERGING TECHNOLOGIES AND 
FACTORY AUTOMATION, 10 th, Catania, 2005. In: Proceedings of the 
Conference on emerging technologies and factory automation. New York: IEEE, 
2005. p. 1017- 1024.  

GUPTA A. K., SADAWARTI H., VERMA A. K., Performance analysis of MANET 
routing protocols in different mobility models.  International Journal of Information 
Technology and Computer Science, Tsimshatsui, v. 5, n. 6, p. 73-82, May. 2013.  

HAAS, Z. J; PEARLMAN, M. R. The zone routing protocol (ZRP) for ad hoc 
networks. IETF. 1999. Disponível em: < http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-manet-
zone-zrp-02>. Acesso em: 20 jul. 2014. 

HAAS, Z. J.; PEARLMAN, M. R.; SAMAR P. The zone routing protocol (ZRP) for 
ad hoc networks. IETF. 2002. Disponível em: < http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-
manet-zone-zrp-04#ref-19>. Acesso em: 20 nov. 2014. 

HENDERSON, T. R. et al. Ns-3 project goals. In: WORKSHOP ON NS-2: THE IP 
NETWORK SIMULATOR, 2006, Pisa. Proceedings from the workshop on ns-2: 
the ip network simulator. New York: ACM, 2006. 



77	  
	  

HONG X. et al. A group mobility model for ad-hoc wireless networks. In: ACM 
INTERNATIONAL WORKSHOP ON MODELING, ANALYSIS AND SIMULATION OF 
WIRELESS AND MOBILE SYSTEMS, 2nd, 1999, Seattle. Proceedings of the ACM 
International Workshop on Modeling, Analysis and Simulation of Wireless and 
Mobile Systems. New York: ACM, 1999. P. 53-60. 

HYYTIA, E.; LASSILA, P.; VIRTAMO, J.  Spatial node distribution of the random 
waypoint mobility model with applications. IEEE Transactions on Mobile 
Computing, New York, v. 5, n. 6, p. 680-694. Jun. 2006. 

IEEE. Get IEEE 802®: local and metropolitan area network standards. IEEE. 
2012. Disponível em: <http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-
2012.pdf>. Acesso em: 28 maio. 2014.  

ISI. The Network Simulator - ns-2. ISI. 2014. Disponível em: 
<http://www.isi.edu/nsnam/ns/>. Acesso em: 20 jul. 2014.  

ISLAM, M. S.; RIAZ, A.; TARIQUE, M. Performance analysis of routing protocols of 
mobile ad hoc networks for VoIP applications. Journal of Selected Areas in 
Telecommunications, Ontario, p. 26-33, June. 2012. 

ISSARIYAKUL, T.; HOSSAIN, E. Introduction to network simulator NS2. 2 ed. 
New York: Springer, 2009. 

JARDOSH, A.; Belding-Royer, E. M.; Almeroth, K. C.; Suri. S. Towards realistic 
mobility models for mobile ad hoc networks. In: INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON MOBILE COMPUTING AND NETWORKING, 9 th, 2003, San Diego. 
Proceedings of the Annual International Conference on Mobile Computing And 
Networking. New York: ACM, 2003. p. 217-229. 

JIANG M.; LI J.; TAY Y. C. Cluster Based Routing Protocol (CBRP) Functional 
Specification. IETF. 1998. Disponível em: <http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-manet-
cbrp-spec-00>. Acesso em: 23 jul. 2014. 

JOHNSON, D. B.; MALTZ, D. A. Dynamic source routing in ad hoc wireless 
networks. In: IMIELINSKI, T.; KORTH, H. (Org.) Mobile Computing, Norwell: Kluwer 
Academic Publishers, 1996. p. 153-181. 

KALRA, U. S.; MALHOTRA, S.; SINGH, M. Effect of Varying Mobility Model on 
routing protocols under different scalability and offered load over Wireless ad-hoc 
network. International Journal of Advance Research in Computer Science and 
Management Studies, Gujarat, v. 2, n. 4, p. 225-235, May. 2014. 

KAUR, T.; VERMA, A. K. Simulation and analysis of AODV routing protocol in 
vanets. International Journal of Soft Computing and Engineering, Piplani-BHEL, 
v. 2, n. 3, p. 293-301, July. 2012. 



78	  
	  

KHAN, A. R.; BILAL, S. M.; OTHMAN, M. A performance comparison of open source 
network simulators for wireless networks. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON CONTROL SYSTEM, COMPUTING AND ENGENEERING, 2nd, 2012, Penang. 
Proceedings of the IEEE International Conference on Control System, 
Computing and Engeneering.  New York: IEEE, 2012. p. 34-38. 

KRISTOFFERSSON, J.  Obstacle Constrained Group Mobility Model. 2005. 61 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Ciências da Computação, 
Universidade de Tecnologia de Luleà,  Luleà, 2005.  

LIANG, B.; HAAS, Z. J. Predictive distance-based mobility management for PCS 
networks. In: ANNUAL JOINT CONFERENCE OF THE IEEE COMPUTER AND 
COMMUNICATIONS SOCIETIES, 18 th, 1999, New York. Proceedings of the 
annual joint conference of the ieee computer and communications societies. 
New York: IEEE, 1999. p. 1377-1384.  

LÓPEZ, M. S.; MANZONI, P. ANEJOS: a java based simulator for ad hoc networks. 
Journal Future Generation Computer Systems, Amsterdam, v 17, n. 5, p. 573–
583, Mar. 2001. 

MANOJ, B. S.; BAKER, A. H. Communication challenges in emergency response. 
Communications of the ACM, New York, v. 50, n. 3, p. 51-53, Mar. 2007.  

MOUSAVI, S. M. et al. A. MobiSim: a framework for simulation fo mobility models in 
mobile ad-hoc networks. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON WIRELESS 
AND MOBILE COMPUTING, NETWORKING AND COMMUNICATIONS, 3 rd, 2007, 
New York. Proceedings of the IEEE International Conference on Wireless and 
Mobile Computing, Networking and Communications. New York: IEEE, 2007. p. 
82. 

NARRA, H. et al. Destination-sequenced distance vector (DSDV) routing protocol 
implementation in ns-3. INTERNATIONAL ICST CONFERENCE ON SIMULATION 
TOOLS AND TECHNIQUES, 4 th, Barcelona, 2011. In: Proceedings of the 4th 
International ICST Conference on Simulation Tools and Techniques. Brussels: 
ICST, 2011. p. 439-446. 

NAYAK, N.; TECH M.; BABU, K. A. Implementation of Adaptative Zone Routing 
Protocol for Wireless Networks. International Journal of Engineering Science and 
Technology, Piplani-BHEL, v. 2, n. 12, p. 7273-7288, Dec, 2010. 

NIKAEIN, N; BONET C.; NIKAEIN N. HARP - Hybrid Ad-Hoc Protocol. In: 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TELECOMMUNICATIONS, 2001 Sophia 
Antipolis. Proceedings of The International Symposium on 
Telecommunications. Teerã, Set. 2001. 

 



79	  
	  

NORMAN, A. Development of the ALOHANET. IEEE Transactions on Information 
Theory, New York, v. 31, n. 2, p. 119-123, Mar. 1985.  

NOUSIAINEN , S.; KORDYBACH, K.; KEMPPI, P. User distribution and mobility 
model framework for cellular network simulations. IST MOBILE & WIRELESS 
COMMUNICATIONS SUMMIT, 11 th, Thessaloniki, 2002. In: Proceedings of IST 
Mobile & Wireless Communications Summit. New York: IEEE, 2002. p. 518-522. 

PAPADIMITRIOU, GEORGIOUS I.; MARITSAS G. D. HARP: a hybrid  random 
access and reservation protocol for WDM passive star networks. GLOBAL 
TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE, 3 rd, San Francisco, 1994. In: The 
Global Bridge., IEEE. New York: IEEE, 1994. p. 1521 – 1527.  

PATEL, B.; SRIVASTAVA, S. Performance analysis of zone routing protocols in 
Mobile Ad Hoc Networks. NATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATION, 16 th, 
Chennai, 2010. In: Proceedings of the National Conference on Communication. 
New York: IEEE, 2010. p. 1-5. 

PATEL, M. K.; UCHHULA, V.; BANERJEE, B. Comparative Evaluation of AODV, 
DSDV and AOMDV based on end-to-end delay and routing overhead using Network 
Simulator. Chennai. International Journal of Computer Science and Information 
Technologies, v. 5, n. 2, p. 1638-1641, Apr. 2014. 

PERKINS C. E.; BELDING-ROYER E.M.; DAS S. R: Ad hoc on-demand distance 
vector (aodv) routing. IETF. 2003. Disponível em: <http://tools.ietf.org/html/draft-
ietf-manet-aodv-09>. Acesso em: 20 jul. 2014.  

PERKINS, C. E. Ad Hoc Networking. Boston: Addison-Wesley Professional, 2001. 

PERKINS, C. E. Highly dynamic Destination-Sequenced Distance-Vector routing 
(DSDV) for mobile computers. ACM SIGCOMM Computer Communication 
Review, New York, v. 24, n. 4, p. 234-244, Oct. 1994, 

PERKINS, C. E.; BHAGWAT, P. Highly dynamic destination-sequenced distance-
vector routing (dsdv) for mobile computers. ACM SIGCOMM Computer 
Communication Review, New York, v. 24, n. 4, p. 234-244, Oct. 1994.  

PERKINS, C.E.; ROYER, E.M. Ad-hoc on-demand distance vector routing. IEEE 
WORKSHOP ON MOBILE COMPUTING SYSTEMS AND APPLICATIONS, 2 nd, 
New Orleans, 1999. In: Proceedings of the IEEE Workshop on Mobile Computing 
Systems and Applications. New York: IEEE, 1999. p. 90-100.  

POMPORTES, S.; TOMASIK, J.; VÈQUE, V. Ad hoc network in a disaster area: a 
composite mobility model and its evaluation. INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ADVANCED TECHNOLOGIES FOR COMMUNICATIONS, 3 rd, 2010, Ho Chi Minh. 
In: Proceedings of the International Conference on Advanced Technologies for 
Communications, New York: IEEE, 2010. p. 17-22.  



80	  
	  

QUISPE, L. E.; GALAN, L. M. Behavior of ad hoc routing protocols, analyzed for 
emergency and rescue scenarios, on a real urban area. Expert Systems with 
Applications, Louisiana, v. 41, n. 4, p. 2565-2573, Apr. 2014.  

RAJU, S. R.; JITENDRANATH, M. ZRP versus AODV and DSR: A comprehensive 
study on ZRP performance. International Journal of Computer Applications, New 
York, v. 1, n. 12, p. 35-40. 2010.  

RAMASUBRAMANIAN V. et al. A Hybrid Adaptive Routing Protocol for Mobile Ad 
Hoc Networks. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOBILE AD HOC 
NETWORKING AND COMPUTING, 4th. 2003. Boston. In: Proceedings of the 4th 
ACM international symposium on Mobile ad hoc networking & computing, New 
York: ACM, 2003. p. 303-314 

REDDY, V. A. et al. Performance evaluation of AODV and ZRP routing protocols in 
mobile ad-hoc networks. Bangalore. International Journal of Research in 
Engineering & Technology, v. 2, n. 2, p. 237-244, Feb. 2014. 

RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Estado de Defesa Civil. Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Deslizamento de terra - 
Procedimento operacional padrão. Rio de Janeiro, RJ, 06 fev. 2013. 22 p. 

RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Estado de Defesa Civil. Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Acionamento p/ 
desabamentos/deslizamentos - Procedimento operacional padrão. Rio de 
Janeiro-RJ, 01 out. 2012. 2 p. 

SATHISH, S.; THANGAVEL, K.; BOOPATHI, S. Comparative Analysis of DSR, FSR 
and ZRP Routing Protocols in MANET. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
INFORMATION AND NETWORK TECHNOLOGY, 2011, Chennai. Proceedings of 
the International Conference on Information and Network Technology. 
Singapore: IACSIT Press, 2011. p. 238-243. 

SAXENA, T.; DEB, N. A Comparative Study Of Different Ad-Hoc Routing Protocols 
Based On Qualitative Parameters. International Journal of Engineering Research 
& Technology, Gujarat, v. 2, n. 3, p. 26-33, Mar. 2013. 

SEKHAR, P. C. et al. Impact of routing overhead in a real-time MANET environment. 
International Journal of Computer Technology & Applications, Chennai, v. 4, n. 
2, p. 257-263, Mar-Apr. 2012. 

SOULEY, A. K.H.; CHERKAOURI, S. Advanced mobility models for ad hoc network 
simulations. In: SYSTEMS COMMUNICATIONS, 2005, Montreal. Proceedings of 
the Systems Communications. New York: IEEE, 2005. p. 50-55. 

SRIVASTAVA, A.; KUMAR, D.; GUPTA, S. C. Modelling mobility in emergency 
scenario for MANET applications. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON 



81	  
	  

RECENT ADVANCES IN ENGINEERING AND COMPUTATIONAL SCIENCES 
(RAECS), 2014, Chandigarh. Proceeding Of The International Conference On 
Recent Advances In Engineering And Computational Sciences. New York: IEEE, 
2014. p. 1-6. 

STEPANOV, I. Integrating realistic mobility models in mobile ad hoc network 
simulation. 2002. 89 p. Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação) - 
Faculdade de Computação, Universidade de Stuttgart, Sttugart, 2002.  

TELECO. Hot-spots Wi-Fi no Brasil - Anatel. Teleco. 2014. Disponível em: < 
http://www.teleco.com.br/wifi.asp>. Acesso em: 29 maio. 2014.  

VAGHELA, R. D. GOSWAMI, N. J. A modified hybrid protocol(zrp) used for detection 
and removal of black hole node in manet. Journal of information, knowledge and 
research in Computer engineering, Vishrambag, v. 2, n. 2, p. 326- 329. Oct. 2013. 

WEISER, M. The Computer for the 21st Century. Scientific American, New York, v. 
265, n. 3, p. 66-75, Jan. 1991. 

WILLIAMS, S. A.; HUANG, D. Group force mobility models and its obstacles 
avoidance capability. Acta Astronautica, London, v. 65, n. 7-8, p. 949-957, Oct.-
Nov. 2006. 

ZENG, X.; BAGRODIA, R.; GERLA, M. GioMoSim: a library for parallel simulation of 
large-scale wirelles networks. ACM SIGSIM Simulation Digest, New York, v. 28, n. 
1, p. 154-161, July. 1998.  

ZHANG, M; CHONG, P.H.J. Performance comparison of flat and cluster-based 
hierarchical ad hoc routing with entity and group mobility. In: WIRELESS 
COMMUNICATIONS AND NETWORKING CONFERENCE, 10th, 2009, Budapeste. 
Proceeding of the Wireless Communication and Network Conference. New 
York: IEEE, 2009.  p. 1-6. 

ZHENG, O.; HONG, X.; RAY, S. Recent advances in mobility modeling for mobile ad 
hoc network research. In: ACM- SE ANNUAL SOUTHEAST REGIONAL 
CONFERENCE, 42 nd, 2004, Alabama. Proceedings of the ACM- SE Annual 
Southeast Regional Conference. New York: ACM, 2004. p. 70-75. 

 



82	  
	  

ANEXO A - Script de Simulação 
 
# Simulation Script File With Simulation Parameters # 
 
 
Agent/ZRP set radius_ 2 
############################   MAC parameters  ##################### 
#Mac/802_11 set RTSThreshold_ 3000 
Mac/802_11 set dataRate_ 11Mb 
Mac/802_11 set basicRate_ 1Mb 
 
Mac/802_11 set CWMin_                 31 
Mac/802_11 set CWMax_                 1023 
Mac/802_11 set SlotTime_              0.000020  ;# 20us 
Mac/802_11 set SIFS_                  0.000010  ;# 10us 
Mac/802_11 set PreambleLength_        144       ;# 144 bit 
Mac/802_11 set ShortPreambleLength_   72        ;# 72 bit 
Mac/802_11 set PreambleDataRate_      1.0e6     ;# 1Mbps 
Mac/802_11 set PLCPHeaderLength_      48        ;# 48 bits 
Mac/802_11 set PLCPDataRate_          1.0e6     ;# 1Mbps 
Mac/802_11 set ShortPLCPDataRate_     2.0e6     ;# 2Mbps 
Mac/802_11 set RTSThreshold_          3000      ;# bytes 
Mac/802_11 set ShortRetryLimit_       7         ;# retransmissions 
Mac/802_11 set LongRetryLimit_        4         ;# retransmissions 
Mac/802_11 set newchipset_            false     ;# use new chipset, 
 
Mac/802_11 set SlotTime_ 0.000020 
Mac/802_11 set SIFS_ 0.000010 
Mac/802_11 set PreambleLength_ 144 
Mac/802_11 set PLCPHeaderLength_ 48 
Mac/802_11 set PLCPDataRate_ 1.0e6 
Mac/802_11 set aarf_ false 
 
####################################################################
#### 
 
Antenna/OmniAntenna set Gt_     1           ;# transmitter antenna 
gain 
Antenna/OmniAntenna set Gr_     1           ;# receiver antenna gain 
 
 
Phy/WirelessPhy set bandwidth_  11Mb         ; 
Phy/WirelessPhy set freq_ 9.14e+08 
Phy/WirelessPhy set Pt_ 0.181838 
#Phy/WirelessPhy set RXThresh_  6.0908e-10 
Phy/WirelessPhy set RXThresh_  3.65262e-10 
 
 
####################################################################
#### 
 
 
set val(chan)    Channel/WirelessChannel        ;# Channel type 
set val(netif)   Phy/WirelessPhy        ;# network interface 
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set val(ifq)     Queue/DropTail/PriQueue     ;#  Queue type 
#set val(ifq)    CMUPriQueue        ;#  Queue type  
set val(ll)      LL         ;#  Link layer 
set val(ant)     Antenna/OmniAntenna          ;#  Antenna type 
set val(ifqlen)  1000                          ;#  Interface Q len 
set val(mac)     Mac/802_11                   ;#  MAC 
#set val(nn)      25                           ;#  no. of nodes 
#set val(rp)      AODV                         ;# routing protocol 
set val(x)  520                          
set val(y)       1020 
#set val(stop)    150.1         ;# stop time 
set val(prop)    Propagation/TwoRayGround      
####################################################################
### 
 
set opt(energymodel)    EnergyModel     ; 
set opt(initialenergy)  30              ;# Initial energy in Joules 
 
 
####################################################################
### 
###              Update Parameters from Simulation.sh File          
### 
 
 
set val(nn)         [lindex $argv 0] ; 
set val(rp)         [lindex $argv 1] ; 
set val(stop)       [lindex $argv 2] ; 
set sc              [lindex $argv 3] ; 
set val(rate)       [lindex $argv 4] ; 
 
 
puts "nn is $val(nn)" 
####################################################################
### 
  
 
set ns_ [new Simulator] 
 
 
set tracefd [open traceFile.tr w] 
set namtrace [open simwrls.nam w] 
 
$ns_ use-newtrace 
$ns_ trace-all $tracefd 
$ns_ namtrace-all-wireless $namtrace $val(x) $val(y) 
 
set topo [new Topography] 
$topo load_flatgrid $val(x) $val(y) 
set god_ [create-god $val(nn)] 
 
############################################################## 
##            Configuring the nodes 
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$ns_ node-config -adhocRouting $val(rp) \ 
                 -llType $val(ll) \ 
   -macType $val(mac) \ 
                 -ifqType $val(ifq) \ 
                 -ifqLen $val(ifqlen) \ 
                 -antType $val(ant) \ 
                 -propType $val(prop) \ 
                 -phyType $val(netif) \ 
                 -channelType $val(chan) \ 
                 -topoInstance $topo \ 
                 -energyModel $opt(energymodel) \ 
   -rxPower 0.3 \ 
   -txPower 0.6 \ 
   -initialEnergy $opt(initialenergy) \ 
                 -agentTrace ON \ 
                 -routerTrace ON \ 
                 -macTrace OFF \ 
                 -movementTrace OFF                 
 
             for {set i 0} {$i < $val(nn)} {incr i} { 
                   set node_($i) [$ns_ node] 
 
             } 
 
 
# *************  STOP Procedure ****************************** 
 
 proc stop {} { 
 
   global ns_ tracefd namtrace 
   $ns_ flush-trace 
   close $tracefd 
   close $namtrace 
   exit 0 
 }                 
 
# ************************************************************* 
 
 
############################################################  
    set up connections 
 
#$ns_ node-config -adhocRouting OLSR 
 
for {set j 0} {$j < 5} {incr j} { 
 
  set udp($j) [new Agent/UDP] 
  $udp($j) set fid_ $j 
  set udpsink($j) [new Agent/Null] 
 
} 
 
 
for {set j 0} {$j < 5} {incr j} { 
 
  $ns_ attach-agent $node_($j) $udp($j) 
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} 
 
 
set index [expr {$val(nn)-1}] 
for {set j 0} {$j < 5} {incr j} { 
 
  $ns_ attach-agent $node_($index) $udpsink($j) 
  set index [expr {$index-1}] 
 
} 
 
for {set j 0} {$j < 5} {incr j} { 
 
 $ns_ connect $udp($j) $udpsink($j) 
 
} 
 
 
  
 
for {set j 0} {$j < 5} {incr j} { 
 
 set cbr($j) [new Application/Traffic/CBR] 
 $cbr($j) attach-agent $udp($j) 
 
  $cbr($j) set packet_size_ 1500B 
  $cbr($j) set rate_ $val(rate)         
 
} 
 
####################################################################
##################### 
 
 
 
 
 
####################################################################
#####################        
##              Start and Stop Timings of the connections 
 
 
 
$ns_ at 20    "$cbr(0) start" 
$ns_ at 20.1  "$cbr(1) start" 
$ns_ at 20.2  "$cbr(2) start" 
$ns_ at 20.3  "$cbr(3) start" 
$ns_ at 20.4  "$cbr(4) start" 
 
 
 
$ns_ at $val(stop)   "$cbr(0) stop" 
$ns_ at $val(stop)   "$cbr(1) stop" 
$ns_ at $val(stop)   "$cbr(2) stop" 
$ns_ at $val(stop)   "$cbr(3) stop" 
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$ns_ at $val(stop)   "$cbr(4) stop" 
 
####################################################################
############################ 
 
puts "Loading mobility pattern....." 
source $sc 
 
 
####################################################################
###### 
 
##    defining initial node positions for NAM 
 
   for {set i 0} {$i < $val(nn)} {incr i} { 
      
       $ns_ initial_node_pos $node_($i) 40 
 
   } 
 
####################################################################
#### 
 
##    telling nodes when the simulation ends 
 
    for {set i 0} {$i < $val(nn)} {incr i} { 
      
       $ns_ at $val(stop) "$node_($i) reset" 
 
   } 
 
####################################################################
#### 
 
##                          Ending NAM and the simulation 
 
$ns_ at $val(stop) "stop" 
$ns_ at [expr $val(stop)+0.001] "puts \"Simulation ends \" ; $ns_ 
halt" 
 
####################################################################
### 
 
$ns_ run 
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ANEXO B - Fluxograma do ZRPES 
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ANEXO C - Questionário 
 
1	  -‐	  Uma	  área	  de	  deslizamento	  de	  terra	  derivada	  de	  uma	  grande	  encosta	  deve	  abranger	  
aproximadamente	  quantos	  metros?	  
	  
Segundo	   Luiz	   A.	   Bressani,	   no	   arquivo	   que	   rege	   as	   diretivas	   de	   salvamento	   do	  
Estado	   do	   Rio	   de	   Janeiro,	   um	   grande	   volume	   de	   terra	   em	   deslizamento	   vai	  
depender	  do	  local.	  Exemplo:	  volume	  maior	  que	  100m³	  em	  áreas	  urbanas	  de	  2	  a	  10	  
mil	  m³	  em	  rodovias	  e	  	  e	  aterros	  industriais	  de	  ordem	  de	  milhões	  de	  m³	  em	  grande	  
áreas	  abertas.	  	  
	  
Em	   áreas	   urbanas	   não	   precisa	   de	   uma	   grande	   área	   para	   ser	   considerada	   um	  
grande	  tragédia	  
	  
	  
2	  -‐	  Em	  média	  quantos	  oficiais	  de	  resgate	  estarão	  trabalhando	  em	  uma	  operação	  de	  
deslizamento	  de	  terra?	  Teria	  como	  estipular	  o	  número	  do	  corpo	  médico	  e	  da	  força	  
policial?	  
	  
Em	  geral	  esse	  número	  vai	  depender	  da	  cidade	  em	  questão.	  Numa	  cidade	  de	  médio	  
porte,	  o	  número	  de	  Bombeiros	  em	  ação	  pode	  chegar	  em	  torno	  de	  15	  homens	  de	  
imediato,	  com	  esse	  número	  podendo	  ser	  dobrado	  em	  poucas	  horas.	  
	  
O	   número	   de	   médicos	   que	   se	   dirigem	   para	   o	   local	   da	   emergência	   depende	   do	  
SAMU	  local.	  Na	  cidade	  de	  Patos	  tem	  disponível	  apenas	  1	  médico	  em	  ambulância.	  
No	  hospital	  de	  plantão	  existem	  6	  clínicos	  gerais.	  
	  
Sobre	   o	   número	   de	   policiais.	   Em	   geral	   existem	   o	   dobro	   de	   policiais	   militares	  
plantonistas	  em	  relação	  ao	  de	  bombeiros.	  	  
	  
3	  -‐	  Em	  geral	  quantos	  veículos	  de	  resgate	  ficam	  no	  local?	  
	  
Novamente	  este	  fator	  é	  dependente	  do	  local.	  Para	  uma	  cidade	  de	  tamanho	  médio	  
são	   2	   ambulâncias	   do	   corpo	   de	   bombeiros,	   1	   carro	   de	   incêndio	   e	   1	   carro	   de	  
salvamento	   geral.	  O	   SAMU	   tem	  capacidade	  de	   adicionar	  mais	  4	   ambulâncias	   em	  
caso	  de	  uma	  emergência	  de	  alto	  nível.	  
	  
4	  -‐	  Os	  detritos	  e	  escombros	  encontrados	  limitam	  a	  movimentação	  da	  equipe	  de	  resgate	  
em	  níveis	  altos	  ou	  baixos?	  
	  
Nível	   alto,	   pois	   geralmente	   vai	   ser	   um	   solo	   de	   difícil	   movimentação,	   além	   dos	  
carros	  de	  emergência	  serem	  estacionados	  em	  locais	  seguros	  afastados	  do	  local.	  
	  
	  
5	  -‐	  Em	  qual	  área	  terá	  mais	  profissionais	  de	  resgate?	  	  
	  
No	   caso	   de	   um	   grande	   evento	   onde	   as	   áreas	   foram	  delimitadas	   e	   as	   equipes	   de	  
acesso	   formadas,	   será	   priorizado	   a	   áreas	   que	   aparentar	   possuir	   mais	   vítimas.	  
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Infelizmente	   em	   caso	  de	   emergência,	   escolhas	   tem	  que	   ser	   feitas	   e	  nesse	   caso	   a	  
quantidade	  de	  vítimas	  salvas	  será	  o	  foco	  da	  equipe.	  
	  
6	  -‐	  Geralmente	  a	  área	  de	  tratamento	  de	  vítimas	  e	  triagem	  se	  sobrepõem	  ou	  são	  bem	  
separadas?	  
	  
Novamente,	   em	   caso	   de	   grandes	   eventos,	   serão	   criadas	   áreas	   de	   triagem,	   onde	  
vítimas	   mais	   graves	   (	   com	   risco	   de	   perder	   a	   vida),	   serão	   priorizadas	   e	  
encaminhadas	  a	  ambulâncias	  e	  consequentemente	  aos	   	  hospitais.	  Resumindo,	  as	  
áreas	  de	  triagem	  e	  tratamento	  são	  separadas	  sim.	  
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