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RESUMO 

 

Transmitir dados via rede de energia elétrica, quando feito de forma robusta e 

confiável, ou seja, sem interrupções ou perda de dados mesmo diante de diferentes 

tipos de interferências, apresenta vantagens que podem viabilizar seu uso em 

situações onde outros meios de transmissão podem ser inviáveis ou apresentar alto 

custo de instalação. Essa técnica conhecida como PLC (do inglês Power Line 

Communication – comunicação sobre rede de energia), embora antiga, tem sido 

muito pouco utilizada devido à falta de confiabilidade que apresentava no passado. 

Na prática, até pouco tempo, o uso dessa técnica em ambiente industrial era algo 

impensável, visto que nesses locais, a rede elétrica é sujeita a diversos tipos de 

interferências eletromagnéticas e outros fatores que provocam atenuação do sinal 

transmitido ao longo da rede elétrica. Na indústria, a tecnologia PLC poderia reduzir 

custos e tempo com infraestrutura, e em determinadas situações superar com 

vantagens “tecnologias concorrentes” (tecnologia sem fio, por exemplo). A proposta 

desse trabalho é apresentar um estudo sobre o uso do padrão G3-PLC (padrão de 

comunicação através da rede de energia elétrica desenvolvido em 2010 e pouco 

utilizado na indústria até o momento) em ambientes industriais, determinando o 

desempenho e as características desta tecnologia diante das dificuldades presentes 

nestes locais. Foram feitos testes com um par de MODEMs que utilizam o padrão 

G3-PLC, transmitindo dados através de linhas de transmissão em um ambiente 

industrial simulado fisicamente. Os resultados foram analisados a fim de determinar 

o desempenho da tecnologia PLC e seu potencial para uso na indústria. 

 

Palavras-chave: Power Line Communication. PLC. G3-PLC. Redes Industriais. 

Rede Elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Data transmission via power line network, when achieved in a robust and reliable 

way, i.e. without interruption or data loss even under different types of interference, 

presents advantages that might become viable its use where other means of 

transmission may either be impracticable or to present high installation costs. This 

technique known as PLC (Power Line Communication), although old, has been just a 

little bit used due to the lack of reliability presented in the past. In practice, until 

recently, the use of this technique in an industrial environment was unthinkable, since 

in these locations, the power line network is subject to several types of 

electromagnetic interference and other factors that provoke attenuation of the 

transmitted signal along the grid. In industry, PLC technology could reduce 

infrastructure costs and time for implementation of a data transmission network, 

advantageously overtaking "competing technologies" (wireless, for instance). The 

purpose of this work is to present a study on the use of the standard G3-PLC 

(communication standard via power line launched in 2010 and almost not used in the 

industry to date) in industrial environments, determining the performance and 

features of this technology face of the difficulties present in these locations. It was 

performed tests with a pair of G3-PLC Standard MODEMs, transmitting data via 

transmission lines in a physically simulated industrial environment. The gotten results 

were analyzed in order to determine the performance and potential for industrial 

applications. 

 

Keywords: Power Line Communication. PLC. G3-PLC. Industrial Network. Power 

Line Network. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA PLC EM AMBIENTE INDUSTRIAL 

 

A ideia de transmitir dados via rede elétrica é muito promissora. Afinal, em um 

país carente de infraestrutura de telecomunicações como o Brasil (PITA, 2013), 

aproveitar a rede elétrica que atinge 97,8% dos domicílios (IBGE, 2011) como meio 

de transmissão de informações seria um enorme avanço e proporcionaria a tão 

esperada “popularização” da banda larga a um custo menor quando comparada com 

outros meios de transmissão. Isso chamou a atenção de diversas empresas, 

institutos de pesquisas e do próprio governo federal, que tenta implantar esse 

sistema em seu Plano Nacional de Banda Larga (GOMES, 2012). Essa técnica é 

mais conhecida como PLC (Power Line Communication). 

Entretanto, esse potencial ainda não foi devidamente explorado na área industrial, 

onde diversos tipos de redes industriais são utilizadas para transmitir e processar 

informações enviadas por diversos tipos de sensores, válvulas, e outros 

equipamentos. 

Todas essas redes industriais necessitam de um meio para transmissão dos 

dados, geralmente cabos, sendo que alguns se utilizam de transmissão sem fio 

(wireless). 

O primeiro, normalmente oferece alto custo, longo período de instalação (em 

casos de novas instalações em ambientes industriais já em operação), e 

necessidade de manutenção. Isso sem falar que normalmente em áreas de 

produção, o ambiente geralmente é bastante agressivo, tornando o meio de 

transmissão sujeito a diversos tipos de dificuldades e interferências eletromagnéticas 

(cabos elétricos utilizados são muito mais resistentes em comparação com o 

cabeamento para transmissão de dados). 

O segundo, transmissão sem fio (wireless), embora de instalação rápida, oferece 

custo relativamente alto e está sujeito às variações climáticas, e à localização do 

transmissor / receptor, visto que sinais de altas frequências utilizados nesses 

transmissores normalmente necessitam de visada direta da antena, ou seja, paredes 

e elevações podem prejudicar a transmissão e diminuir a confiabilidade do sistema. 

O emprego da tecnologia PLC na indústria, evitaria a necessidade de instalar 

meios físicos para transmissão de dados, pois seriam utilizados os cabos da rede 
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elétrica que normalmente são extremamente robustos. A principal vantagem seria o 

baixo custo e rapidez na instalação do sistema, o que tornaria sua utilização 

bastante atrativa em diversas situações. 

Entretanto, transmitir dados via rede elétrica é extremamente desafiador. Na 

prática, fios e cabos, conexões e transformadores se comportam como verdadeiros 

filtros, capazes de atenuar ou até mesmo cancelar os sinais transmitidos através dos 

mesmos. Fora isso, interferências eletromagnéticas e transientes elétricos gerados 

por máquinas elétricas e diversos dispositivos presentes na indústria, afetam 

diretamente na qualidade do sinal transmitido. 

Esses fatores inviabilizaram o uso da tecnologia PLC na indústria, pois as 

técnicas de modulação empregadas mostraram-se pouco efetivas diante dessas 

dificuldades. 

Entretanto, em 2010, foi lançado um padrão desenvolvido pela Maxim Integrated 

Products, Inc. (empresa norte-americana, com sede em San Jose / Califórnia, que 

projeta e fabrica semicondutores), o G3-PLC, que utiliza modulação OFDM - 

Orthogonal frequency-division multiplexing (Multiplexação por Divisão de Frequência 

Ortogonal), oferecendo alta resistência à interferência e atenuação. Como resultado 

pode oferecer comunicação confiável com alcance acima de 6 quilômetros, sendo 

capaz de atravessar transformadores sem o uso de acopladores e filtros 

(VIGNERON e RAZAZIAN, 2012). Estas características mostram-se ideais para o 

uso em ambiente industrial. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Conforme citado anteriormente, o uso da tecnologia PLC em ambiente industrial 

reduz os custos e tempo de implantação de uma rede de transmissão de dados. 

Ademais, em determinadas condições, supera com vantagens as “tecnologias 

concorrentes”, como a tecnologia sem fio, por exemplo. 

Através de pesquisas e procuras de artigos acadêmicos, foi possível constatar 

que o uso da tecnologia PLC em ambiente industrial tem sido pouco explorado. 

Na Europa o uso tem ficado restrito ao Smart Meter (medidor inteligente de 

consumo de energia que transmite os dados da medição para fins de monitoramento 

e cobrança). Nesta região, estima-se entre 2011 e 2012, a instalação de 130 milhões 

de medidores inteligentes que utilizam a tecnologia PLC para transmitir os dados 
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(WOODS, 2012). Em 2008, o presidente da ANEEL, Jerson Kelman, anunciou a 

adoção da medição eletrônica de consumo para inibir as fraudes conhecidas como 

“gatos”, que causam prejuízo de cerca de R$5 bilhões anuais. Dos cerca de 60 

milhões de medidores de consumo eletromecânico instalados no Brasil, 52 milhões 

precisam ser substituídos pelo modelo inteligente, sem custos para o usuário 

(GAZETA MERCANTIL, 2008). 

 

No Brasil, levar internet de banda larga até residências ou empresas talvez 
seja o principal foco das empresas que estão realizando pesquisas sobre a 
tecnologia PLC, ou então, é o que pode trazer mais retorno financeiro para 
as companhias de energia elétrica e provedores de internet. 
(FACCIONI, TRICHEZ e MACEDO, 2008, p. 56) 
 
 

Na pesquisa, foi encontrado um caso de sucesso (QUEIROZ, 2009) envolvendo a 

tecnologia PLC na Alumina do Norte do Brasil S.A. (Alunorte, Barcarena – PA), no 

qual a mesma substituiu um sistema sem fio na transmissão de dados de uma 

empilhadeira de bauxita em um ambiente industrial inóspito, com enorme vantagem 

(reduziu para zero as falhas de transmissão que provocavam o atraso da descarga 

de matéria prima, e que eram comuns com o sistema sem fio).  

Assim, é possível afirmar que qualquer estudo relacionado com o uso da 

tecnologia PLC para aplicações industriais no Brasil, será pioneiro, principalmente se 

o padrão G3-PLC for utilizado. Poderá então ser utilizado como base e ponto de 

partida para futuras pesquisas na área. Fica evidenciada então, a relevância desse 

trabalho. 

 

Como o PLC de banda estreita está obtendo aceitação de mercado, novas 
áreas de aplicação estão envolvendo carga de veículo elétrico automotivo, 
iluminação e automação industrial. O PLC precisa superar muitos novos 
desafios para se adaptar a essas novas aplicações, onde a presença e 
participação de universidades e entidades de pesquisa são essenciais para 
o sucesso. (RAZAZIAN, 2011, p. 33) 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre o uso da tecnologia 

PLC em um ambiente industrial simulado fisicamente através do padrão G3-PLC, 

contribuindo para a disseminação dessa tecnologia no Brasil. 

 



13 
 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

Para estudo do uso da tecnologia PLC em ambientes industriais proposto, os 

seguintes objetivos específicos deverão ser alcançados: 

- Estudar a teoria, histórico e viabilidade da tecnologia PLC; 

- Estudar a teoria envolvendo o padrão G3-PLC, a modulação empregada no padrão 

e os chips fornecidos pela Maxim Integrated Inc. que são utilizados como plataforma 

dos modems que utilizam o padrão G3-PLC; 

- Desenvolver um trabalho experimental com o MODEM modelo SGCM-P40 da 

Great Tech Corp Inc. que será utilizado nos testes (selecionado após pesquisa dos 

MODEMs que utilizam o padrão G3-PLC disponíveis no mercado); 

- Simular fisicamente, um ambiente industrial no laboratório de motores elétricos do 

IFSP (Campus São Paulo) com a instalação de motores elétricos, inversor, 

transformadores e simulador de linha de transmissão com extensão de 6 

quilômetros; 

- Instalar um par de modems modelo SGCM-P40 no ambiente industrial simulado e 

monitorar a transmissão de dados entre ambos (testes realizados com os diferentes 

tipos de modulação, faixas de frequência e taxas de transmissão oferecidas pelo 

MODEM); 

- Analisar os dados obtidos durantes os testes para estimar o desempenho do 

padrão G3-PLC no ambiente industrial simulado, através do número de pacotes de 

dados perdidos durante a transmissão, indicando o melhor tipo de modulação, faixa 

de frequência e taxa de transmissão de dados. 

 

1.4 ETAPAS DO TRABALHO 

 

Para realização do trabalho foram seguidas, na ordem apresentada, as seguintes 

etapas: 

- Pesquisa de artigos e estudos realizados no Brasil e em outros países a respeito 

da tecnologia PLC; 

- Leitura de artigos relacionados à tecnologia PLC; 

- Pesquisa e estudo de casos de sucesso com o uso da tecnologia PLC em 

ambiente industrial; 
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- Estudo do padrão G3-PLC através de artigos e informações contidas no site de 

fabricantes produtores de chips utilizados em modems; 

- Pesquisa e aquisição de um par de MODEMs que utilizam o padrão G3-PLC, bem 

como um kit de desenvolvimento; 

- Preparação do laboratório de máquinas elétricas do IFSP (Campus São Paulo) 

para simular fisicamente um ambiente industrial; 

- Realização de testes com o par de MODEMs no ambiente industrial simulado de 

acordo com as situações propostas nos objetivos específicos; 

- Análise dos dados coletados nos testes; 

- Elaboração da dissertação com as conclusões a respeito da viabilidade do uso do 

padrão G3-PLC em um ambiente industrial. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este trabalho foi dividido em 6 capítulos, conforme mostrado abaixo: 

 Capítulo 1 – este é o capítulo introdutório, onde também são apresentados os 

objetivos (geral e específicos), a justificativa e relevância do trabalho, e por 

último todas as etapas até a finalização do mesmo; 

 Capítulo 2 – capítulo dedicado à revisão bibliográfica, onde são feitas 

referências a trabalhos anteriormente publicados, evidenciando a evolução do 

assunto; 

 Capítulo 3 – este capítulo aborda a tecnologia PLC, suas características 

técnicas, classificação, padrões e regulamentação, tipos de modulações entre 

outras informações relevantes para o entendimento da tecnologia; 

 Capítulo 4 – apresenta os critérios para escolha do MODEM, métodos e 

materiais empregados para simular o ambiente industrial e testar o padrão 

G3-PLC, bem como a montagem e configuração do sistema PLC; 

 Capítulo 5 – são apresentados e analisados os resultados obtidos nos testes 

descritos no capítulo 4, levando em consideração o que era esperado e o que 

foi obtido, sendo avaliado o desempenho do padrão G3-PLC no ambiente 

industrial simulado; 

 Capítulo 6 – dedicado a conclusão do trabalho, onde os resultados 

apresentados no capítulo 5 são utilizados para discutir a viabilidade do uso da 
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tecnologia PLC em ambiente industrial. Foram feitas sugestões para trabalhos 

futuros e críticas à tecnologia PLC e ao padrão G3-PLC. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O primeiro registro do uso da tecnologia PLC para transmissão de dados foi em 

1922 na Europa (DOSTERT, 1997), quando uma linha de alta tensão foi utilizada 

como meio, embora em 1838 o uso dessa técnica havia sido proposto pelo inglês 

Edward Davy para monitorar o nível de baterias de estações longe do sistema de 

telégrafo, entre Londres e Liverpool (CARCELLE, 2006, p. 1) . Mesmo havendo farto 

material relacionado à teoria sobre PLC, que como mencionado é uma tecnologia 

antiga, há pouco material sobre a aplicação da mesma. Se restringirmos a pesquisa 

a aplicações industriais, a ocorrência de resultados é ainda menor. 

A seguir é mostrado um pequeno histórico, no qual são demonstrados em cada 

década, os avanços mais relevantes da tecnologia PLC, segundo Vigneron e 

Razazian (2012): 

 1920: Na Europa, o primeiro sistema transmitindo com uma portadora, 

começa a operar em uma linha de alta tensão; 

 1950: Frequência de 10 Hz utilizada para comunicação de via única, para 

gerenciar iluminação de uma cidade; 

 1970: Padrão PLC X10 desenvolvido pela “Pico Electronics” para permitir o 

controle remoto de dispositivos residenciais e outras aplicações; 

 1980: Tecnologias como a INSTEON (X10 + RF technology) desenvolvidas 

para superar limitações do padrão X10 e penetrar em redes de banda larga; 

 1990: Tecnologia PLC utilizando modulação FSK se torna popular, 

propiciando baixa taxa de transferência (2,4 Kbps), e comunicação 

bidirecional para comando e aplicações de controle; 

 2000: Padrão HomePlug promove PLC de banda larga (14 Mbps a 200Mbps) 

para aplicações de multimídia e já utilizando modulação OFDM; 

 2010: Lançado o padrão G3-PLC com portadora de baixa frequência (abaixo 

de 500 KHz) e modulação OFDM, proporcionando alta confiabilidade, alta 

velocidade, segurança e comunicação bidirecional, desenvolvido 

especificamente para o “Smart Grid”. 

 

Ainda analisando o trabalho de Vigneron e Razazian (2012), é possível notar que 

o desenvolvimento da tecnologia PLC, ocorreu juntamente com o avanço das 
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técnicas de modulação, visto que a rede de energia elétrica é um severo canal de 

comunicação, pois em linhas de corrente alternada há ruído harmônico, ruído 

impulsivo e atenuação de acordo com a frequência utilizada. Na década de 90, a 

modulação por chaveamento do deslocamento de frequência, embora eficaz, 

apresentava baixa taxa de transferência de dados (2,4Kbps – quilobits por segundo). 

A partir de 2000, com a modulação OFDM, foi possível obter altas taxas de 

transferência de dados (acima de 2Mbps – megabits por segundo). 

Segundo Cochrane (2003) embora com investimentos estimados em 200 milhões 

de dólares (na época), a tecnologia PLC, vista como um meio que traria internet 

banda larga e TV digital para residências estaria fadada ao fracasso, visto que os 

meios de transmissão (cabos da rede de energia elétrica), e dispositivos conectados 

à rede elétrica (transformadores, disjuntores, motores e outros equipamentos) 

provocam atenuação e interferência no sinal transmitido. Outro problema são os 

transformadores e medidores de consumo que provocam bloqueio total do sinal. 

Para finalizar, Cochrane (2003) afirma que a tecnologia sem fio está se 

desenvolvendo rapidamente, diminuindo custos e melhorando o desempenho, sendo 

que o PLC jamais poderia competir com a mesma. 

De acordo com Sanz e Martíns (2004), foi criado em 2004 o Projeto OPERA 

“Open PLC European Research Alliance for New Generation PLC Integrated 

Systems” (Aliança Europeia de Pesquisa do PLC Aberto para nova geração de 

sistemas PLC integrados), um consórcio composto de 35 participantes de 12 países 

da Europa, que contrariando Cochrane (2003), deu início a um projeto de viabilizar 

acesso à banda larga de baixo custo para todos os cidadãos europeus através da 

rede de energia elétrica. O projeto foi dividido em duas fases de 24 meses cada. 

Entretanto, em 2013, depois de uma pesquisa na internet, não foram encontrados 

resultados do Projeto OPERA (nove anos depois do início do mesmo). Nem mesmo 

a página oficial do projeto na internet (http://www.ist-opera.org/) está mais 

disponível, indicando o fracasso do mesmo. 

Conforme informado por Homeplug Alliance (2013), o PLC de banda larga (acima 

de 2 Mbps) utilizando o padrão HomePlug, tem tido ótima aceitação para aplicações 

residenciais, onde um adaptador transmite e compartilha dados de internet e 

multimídia dentro de uma residência através da rede de energia elétrica, com mais 

de cem milhões de dispositivos vendidos no mundo. A taxa de transferência de 

dados desses dispositivos, que varia de ambiente para ambiente, atingiu a média de 
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128,46 Mbps na Europa Ocidental, segundo Himmels (2011), o que pode ser 

considerado um excelente resultado. 

Em seu trabalho de mestrado, De Carvalho (2006), efetuou testes com MODEMs 

que utilizam o padrão “HomePlug”, a fim de testar a eficácia da tecnologia PLC para 

uso como canal de retorno em televisão digital. Os testes, feitos em ambiente 

residencial e industrial, mostraram que a taxa de transmissão variou drasticamente 

com a distância entre o transmissor e receptor. No ambiente industrial, com uma 

distância de aproximadamente 55 metros, a taxa de transferência de dados caiu 

para 2 Mbps, enquanto que com um distância de pouco mais de 10 metros, a taxa 

era de 14 Mbps. 

Também utilizando MODEMs padrão “Homeplug”, Da Rosa (2012) fez estudos 

em ambiente residencial e industrial, com a finalidade de testar a tecnologia PLC no 

monitoramento de temperatura do motor de aerogeradores de pequeno porte 

(também para o seu trabalho de mestrado). Neste caso os MODEMs foram 

posicionados próximos um do outro em um protótipo de um aerogerador, sendo que 

a transmissão de dados foi feita com a tecnologia PLC e também com uma rede 

LAN (padrão Ethernet), para fazer um comparativo. A rede LAN apresentou uma 

taxa de transmissão ligeiramente maior, porém a tecnologia PLC apresentou bom 

desempenho para a atividade proposta, sendo que quanto maior a carga presente 

na rede, melhor foi o desempenho da transmissão via rede de energia elétrica (os 

melhores resultados foram no ambiente industrial). Este resultado em ambiente 

industrial não era esperado, pois pela lógica, um ambiente industrial deveria 

apresentar um nível maior de interferência devidos às máquinas elétricas 

conectadas à rede elétrica. Um ponto negativo citado por Da Rosa (2012) foi a 

variação da taxa de transmissão do sistema PLC (grande variabilidade mesmo com 

os MODEMs próximos um do outro). 

Foi encontrado um único caso no Brasil no qual a tecnologia PLC é utilizada para 

substituição de um outro sistema de transmissão em ambiente industrial, e com 

sucesso. Queiroz (2009) demonstrou que o uso do PLC substituiu com vantagem um 

sistema sem fio na transmissão de dados de uma empilhadeira de bauxita na 

empresa Alunorte (Barcarena – PA). Com o sistema sem fio que era utilizado, houve 

no período de um mês, dez falhas de comunicação (esse foi o pior período, sendo 

que a taxa de erros era variável). Com a introdução da tecnologia PLC, essa taxa de 

falhas caiu para zero. Vale ressaltar que o modem utilizado, é do tipo PLC banda 
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larga (padrão “HomePlug”), transmitindo dados na taxa de 50 Mbps, o que implica 

em uma frequência de portadora também na ordem de Mega-Hertz. Com uma 

frequência maior, a atenuação aumenta muito pela distância, como mostrado por De 

Carvalho (2006). Assim o alcance máximo obtido para o sinal transmitido via PLC, foi 

de 300 metros, provocando a necessidade do uso de repetidores. Essa alta taxa de 

transmissão contrastou com a baixa demanda da empilhadeira, que transmitia dados 

a uma taxa de 2Kbps. 

Logo, o uso da tecnologia PLC de banda estreita, que trabalha com frequências 

de portadora menores que 500KHz, com certeza traria resultados melhores, visto 

que possui um alcance muito maior, eliminando a necessidade dos repetidores. Em 

seu artigo, Collin (2012), explorou esse assunto, pois mesmo com taxa de 

transferência muito mais modestas (de 1Kbps até 100Kbps), o PLC de banda 

estreita atenderia a maioria das aplicações de telemetria e controle. 

O trabalho de mestrado de Soares (2010) realizou testes com dois modelos de 

modems com tecnologia PLC de banda estreita. O padrão utilizado em ambos os 

modelos era de geração anterior ao G3-PLC, porém ambos utilizavam modulação 

OFDM. A taxa de transferência de dados máxima, obtida em ambiente industrial com 

o modem que obteve melhores resultados, foi de 24Kbps, sem perda de pacotes de 

dados. A distância entre os modems era de aproximadamente 150 metros. 

Um dos grandes problemas da tecnologia PLC, foi a falta de padronização, visto 

que diferentes tecnologias foram desenvolvidas por diferentes fabricantes. 

Entretanto, em 2009 a IEEE® Communications Society (uma sociedade profissional 

do IEEE focada na ciência e ensino da Engenharia de Telecomunicações) iniciou a 

criação do padrão IEEE 1901.2 para o PLC de banda estreita (LECLARE, NIKTASH 

e LEVI, 2013). Nessa época, havia duas propostas de padrões que atendiam essas 

especificações, o G3-PLC e o PRIME. 

Devido ao foco maior na robustez, o padrão G3-PLC mostrou-se bem mais 

atrativo (LU e MONNIER, 2012), pois o sistema PLC deve operar em diferentes tipos 

de ambientes com diferentes tipos de interferências. A habilidade do G3-PLC de 

atravessar transformadores sem o uso de acopladores, também é uma importante 

capacidade, que o torna útil para o uso industrial. Logo, o padrão IEEE 1901.2 

adotou o G3-PLC como modelo. 

Embora o uso do G3-PLC tem sido focado no mercado de Smart Meters 

(medidores inteligentes de consumo de energia elétrica, que transmitem os dados da 
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medição para uma central de controle), Razazian (2011), sugeriu o controle de 

motores na indústria usando o G3. Nesta sugestão, os cabos do barramento de 

controle do motor (velocidade e acionamento) não são mais utilizados, diminuindo o 

número de componentes e facilitando a instalação. 
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3 PLC (POWER LINE COMMUNICATION) 

 

3.1 DEFINIÇÃO 

 

PLC é, na verdade, um termo genérico para qualquer tecnologia que usa a rede 

de energia elétrica (Power Line) como um canal de comunicação (LU e MONNIER, 

2012). Desta maneira é possível aproveitar toda uma infraestrutura já instalada para 

transmitir dados. 

Basicamente, o sinal senoidal da rede elétrica é modulado com a informação a 

ser transmitida. A informação é então “transportada” pela rede até o circuito 

receptor, onde haverá filtros e processadores para separar a informação transmitida 

do sinal senoidal da rede elétrica. Na Figura 1, mostrada abaixo, o sinal presente na 

rede elétrica é modulado com o sinal dos dados a serem transmitidos. O resultado é 

o sinal modulado mostrado também na Figura 1. 

 

 

 
Figura 1 – Modulação da informação a ser transmitida 

Fonte: Texas Instruments 
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Na Figura 2, mostrada a seguir, está o diagrama de blocos genérico de um 

sistema de transmissão PLC, contendo o transmissor e receptor, e mostrando o sinal 

em cada etapa. 

 

 

 
Figura 2 – Diagrama de blocos genérico de um sistema de transmissão PLC 

Fonte: Cunha (2009) 
 

 
3.1.1 Vantagens da tecnologia PLC 

 

A rede de energia elétrica é a maior rede do mundo. Então aproveitar esta 

enorme infraestrutura já instalada, reduzindo tempo e custo de instalação de uma 

rede de transmissão de dados é a principal vantagem. Fora isso, a tecnologia PLC 

pode alcançar locais, onde devido limitações geográficas, normalmente a tecnologia 

sem fio não pode. 

As tecnologias de modulação existentes proporcionam alta taxa de transferência 

de dados para aplicações de compartilhamento de rede e dados multimídia em 

ambientes internos (residências e prédios), podendo substituir com vantagem as 

tecnologias concorrentes. 

No Quadro 1, mostrado abaixo, estão as aplicações no qual a tecnologia PLC 

apresenta vantagens (serviços prestados), os potenciais consumidores (entidades) e 

os fatores que deverão ser levados em conta para implantação. 
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Quadro 1 – Aplicações da tecnologia PLC 

ENTIDADES SERVIÇOS PRESTADOS FATORES 

CONCESSIONÁRIAS/ 
EMPRESAS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

- Telecontrole / 
Telemedição; 
- Monitoração Remota; 
- Liga / desliga remoto; 
- Supervisão de 
fornecimento de energia. 

- Redução de custos; 
- Competitividade pelo consumidor; 
- Melhor gestão do consumidor e de ativos; 
- Melhoria da qualidade de energia. 

ENTIDADES 
PÚBLICAS 

- Inclusão Digital; 
- Segurança / Vigilância 
com Câmaras; 
- Integração de serviços 
públicos; 
- Governo Eletrônico. 

- Potencial para uso da tecnologia PLC; 
- Universalização de acesso à rede elétrica; 
- Necessidade de conexão banda larga 
(escolas e órgãos públicos); 
- Baixa penetração de tecnologias de 
informação em domicílios. 

TELECOMUNICAÇÕES 

- Internet banda larga; 
- VOIP (Voz sobre protocolo 
IP); 
- Ensino a distância; 
- Vídeo sobre demanda; 
- Conectividade. 

- Aumento de custos operacionais devido a 
universalização de serviços; 
- Aumento do custo de energia; 
- Necessidade de revisão do negócio; 
- Redução das margens na distribuição. 

Fonte: De Lima (2007) 

 

3.1.2 Desvantagens da tecnologia PLC 

 

Segundo Carcelle (2006), entre as desvantagens, está a relativa imaturidade dos 

produtos PLC para aplicações externas e redes de acesso. No caso dos dispositivos 

de banda larga, o problema é principalmente relacionado com as emissões que 

podem provocar interferências em outros sistemas de comunicação. 

É também importante citar a falta de padronização da tecnologia PLC como uma 

desvantagem, visto que este tem sido um grande entrave no desenvolvimento e 

aprimoramento desta tecnologia, conforme citado na revisão bibliográfica deste 

trabalho. 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO 

 

De acordo com Fernandes (2011), o sistema PLC pode ser dividido em dois 

grupos. PLC de banda estreita (NB PLC – Narrowband Power Line Communication) 

e PLC de banda larga (BPLC – Broadband Power Line Communication). Familua 

(2012), referindo-se aos primeiros sistemas PLC, mencionou um terceiro grupo 

relacionado à faixa de frequência que opera, o PLC de banda ultra estreita (UNB 

PLC – Ultra-Narrowband Power Line Communication) referindo-se aos primeiros 
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sistemas PLC desenvolvidos. Já De Lima (2007) e Rocha (2009), classificam o 

sistema PLC de acordo com sua aplicação. Assim, quanto à aplicação, existem dois 

tipos de sistema PLC, o PLC indoor (interno) e o PLC outdoor (externo). 

 

3.2.1 PLC de banda ultra estreita 

 

O PLC de banda ultra estreita, mais conhecido como UNB PLC (do inglês Ultra-

Narrowband Power Line Communication), trabalha com taxas de transmissão de 

dados muito baixas (aproximadamente 100bps) e com frequências ultra baixas 

(entre 0,3Hz e 3KHz) ou na faixa superior da frequência superbaixa (entre 30Hz e 

300Hz). Os primeiros sistemas PLC utilizavam essa faixa de frequência, sendo que 

ainda hoje os mesmos são utilizados em parte da Europa e Nova Zelândia para 

prover através de banda estreita, controle direto de carga e outros tipos de 

telemetria. Utilizam esquemas básicos de modulação sobre uma portadora de baixa 

frequência para transmitir informações à uma taxa de 10bps (ATAYERO, ALATISHE 

e IVANOV, 2012). 

Havia dois sistemas UNB-PLC que eram baseados na modificação da forma de 

onda do sinal de 60 Hz da rede elétrica para transmitir informações. O TWACS (Two 

way Automatic Communications System / sistema de comunicação automático em 

duas vias) e o Turtle. Ambos utilizavam modificações da forma de onda da tensão da 

rede elétrica para comunicação de saída e a forma de onda atual para comunicação 

de entrada. A principal diferença entre ambos, é que o TWACS utiliza potência mais 

alta e taxas de transmissão de 60bps, enquanto o Turtle apresenta taxas de 

transmissão extremamente baixas (na ordem de 1/1000bps) e comunicação 

paralela, no qual cada dispositivo remoto possui seu próprio canal lógico. Ambos 

sistemas eram utilizados para medição automática de consumo (NORDELL, 2008). 

Com o avanço das técnicas de modulação, os PLC’s de banda ultra estreita foram 

substituídos pelos PLC’s de banda estreita. 

 

3.2.2 PLC de banda estreita 

 

O PLC de banda estreita, mais conhecido como NB PLC (do inglês Narrowband 

Power Line Communication), trabalha com frequências mais baixas (entre 3KHz e 

500KHz), e consequentemente apresenta baixa taxa de transferência de dados, que 
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normalmente, pode chegar a algumas centenas de quilobits por segundo 

(FERNANDES, 2011). 

A principal vantagem, é que devido à frequência mais baixa, o sinal PLC possui 

um alcance maior em comparação ao PLC de banda larga, pois a reatância indutiva 

aumenta proporcionalmente com a frequência, atenuando o sinal transmitido. Essa 

característica o torna atrativo para aplicações de telemetria e controle, que 

normalmente não necessitam de alta taxa de transferência de dados (COLLIN, 

2012). Os Smart Meters são a principal aplicação do PLC de banda estreita. Estima-

se que mais de 200 milhões destes dispositivos serão instalados na Europa entre 

2011 e 2020 (NAVIGANT RESEARCH, 2012). 

O padrão G3-PLC, estudado nesse trabalho, é um PLC de banda estreita. 

 

3.2.3 PLC de banda larga 

 

O PLC de banda larga, mais conhecido como BPLC (do inglês Broadband Power 

Line Communication), trabalha com frequências mais altas (entre 1,8MHz e 

250MHz), e consequentemente apresenta alta taxa de transferência de dados, que 

normalmente, pode chegar a algumas centenas de megabits por segundo 

(FERNANDES, 2011). 

Diferentemente do PLC de banda estreita, devido à alta frequência de trabalho (e 

consequentemente alta reatância indutiva), o PLC de banda larga possui curto 

alcance (algumas centenas de metros no máximo). Entretanto, a alta taxa de 

transferência de dados o torna atrativo para aplicações residenciais, como 

compartilhamento de rede e dados multimídia. Segundo Home Plug Alliance (2013), 

estima-se que foram vendidos mais de cem milhões de dispositivos que utilizam o 

PLC banda larga para essa finalidade. 

 

3.2.4 PLC “Indoor” (interno) 

 

O PLC é denominado Indoor (interno), quando a comunicação via rede de energia 

elétrica é feita utilizando a instalação interna de uma residência ou prédio. 

Normalmente, nesse caso, a distância entre o transmissor e receptor é curta, 

viabilizando o uso do PLC de banda larga. 
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Na Figura 3, mostrada a seguir, um exemplo de PLC Indoor, onde um modem que 

utiliza tecnologia PLC banda larga, compartilha com um PC, através da rede de 

energia elétrica, internet banda larga e telefonia. 

 

 

 
Figura 3 – Exemplo de sistema PLC Indoor 

Fonte: Rocha (2009) 
 

3.2.5 PLC “Outdoor” (externo) 

 

Denominamos como PLC Outdoor (externo), quando a comunicação via rede de 

energia elétrica é feita utilizando a rede externa de transmissão. Normalmente, 

nesse caso, a distância entre o transmissor e receptor é grande, viabilizando o uso 

do PLC de banda estreita. 

Na Figura 4, mostrada a seguir, um exemplo de PLC Outdoor, onde o “Backbone” 

(rede principal onde todos os dados de diferentes clientes trafegam) é conectado à 

uma residência através da rede externa de transmissão de energia elétrica. 

 

 

 
Figura 4 – Exemplo de sistema PLC Outdoor 

Fonte: Rocha (2009) 
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3.3 REGULAMENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO 

 

A regulamentação e padronização do PLC em nível mundial representa um 

desafio, visto que diversos países e fabricantes desenvolveram diferentes 

tecnologias, utilizando diferentes tipos de modulação e frequências. 

A regulamentação do PLC, ou seja o ato de fixar regras e torna-las obrigatória, 

cabe à órgãos governamentais dos respectivos países que deverão, entre outras 

atribuições, determinar os serviços que serão oferecidos através da tecnologia, a 

faixa de frequência que ocupará, o padrão a ser utilizado e homologação dos 

dispositivos que serão comercializados. 

A padronização visa garantir a interoperabilidade entre os diferentes 

equipamentos fabricados, bem como a coexistência com outros padrões que utilizam 

o mesmo meio de transmissão, procurando sempre escolher a tecnologia que 

oferece melhor desempenho e segurança. Assim, um dispositivo adquirido de um 

fabricante será compatível com o de outro fabricante, permitindo a integração entre 

as redes PLC. 

 

3.3.1 Espectro de frequência e serviços 

 

A faixa de frequência e serviços destinados ao PLC são definidos pelos órgãos 

reguladores de cada país, podendo ou não seguir as recomendações estabelecidas 

por órgãos internacionais. À seguir, os principais órgãos reguladores e faixa de 

frequência e serviços estabelecidos pelos mesmos. 

  

ITU – International Telecommunication Union (União Internacional de 

Telecomunicações) 

É uma agência pertencente à ONU, formada por 192 países e mais de 700 

membros de setor e associados, que tem como finalidade padronizar e regulamentar 

as telecomunicações em nível internacional. Foi fundada em 1865, sendo a 

organização internacional mais antiga do mundo (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 

2013). 

O ITU elabora regras e padrões abertos relacionados às telecomunicações e que 

são divulgados como recomendações, acreditando que a presença de um único 

padrão internacional é essencial para manter a interoperabilidade entre dispositivos 
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de diferentes fabricantes. Os países participantes não são obrigados a seguir o ITU, 

porém devido à importância do mesmo, tais recomendações possuem a importância 

de normas. 

Em 2006, foi lançado padrão G.hn desenvolvido pelo ITU, sendo que em 2010 foi 

aprovada a tecnologia do PLC de banda larga (recomendação G9960/61). A 

tecnologia do PLC de banda estreita (recomendação G9955/56) começou a ser 

desenvolvida em 2010 e foi aprovada em 2011 (OKSMAN, 2011). No Quadro 2, as 

recomendações do ITU relativas à tecnologia PLC. A divisão do espectro de 

frequência é mostrada na Figura 5. Todas as tecnologias PLC desenvolvidas pelo 

ITU utilizam modulação OFDM. 

 

Quadro 2 – Tecnologias PLC desenvolvidas pelo ITU 

Tecnologia PLC 

(Recomendação do ITU – 

Padrão G.hn) 

Classificação 
Faixa de 

frequência 

Taxa de 

transferência de 

dados 

Aplicações 

G9960/61 
PLC de banda 

larga 
2 - 100MHz Até 1Gbps 

Redes de banda larga 

e entretenimento 

G9960/61 LCP 
PLC de banda 

larga 
2 – 25MHz 5 a 20Mbps 

Smart Grid de banda 

larga 

G9955/56 
PLC de banda 

estreita 
9 – 490KHz Até 1Mbps 

Smart Grid de banda 

estreita 

Fonte: Oksman  (2011) 

 

 

 
Figura 5 – Espectro de frequência destinado ao PLC pelo ITU 

Fonte: Oksman (2011) 
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CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization (Comitê 

Europeu de Normatização Eletrotécnica) 

O CENELEC uma associação internacional, não lucrativa e com sede em 

Bruxelas na Bélgica, foi criada em 1973 e tem a função de elaborar padrões e 

normas no campo da engenharia eletrotécnica para a União Europeia (CENELEC, 

2014). 

Para a tecnologia PLC, o CENELEC regulamentou apenas as bandas destinadas 

ao PLC de banda estreita, sendo que a faixa de frequência permitida está entre 3 

KHz e 148,5 KHz, dividida em 5 sub bandas com diferentes aplicações (CENELEC, 

1991), conforme mostrado no Quadro 3 e Figura 6. 

 

Quadro 3 – Faixa de frequência estabelecida pelo CENELEC e aplicações 

Banda 
Faixa de 

frequência 
Aplicações 

 
3 KHz – 9 

KHz 
Disponibilizada para provedores de energia 

Banda 

A 

9 KHz – 95 

KHz 
Disponibilizada para provedores de energia e suas concessionárias 

Banda 

B 

95 KHz – 125 

KHz 

Disponibilizada para os clientes dos provedores de energia. Nenhum 

protocolo é definido para esta faixa de frequência 

Banda 

C 

125 KHz – 

140 KHz 

Disponibilizada para os clientes dos provedores de energia. Com a 

finalidade de permitir operação simultânea de diversos sistemas dentro da 

faixa de frequência. Para esta faixa, foi definido um protocolo CSMA 

Banda 

D 

140 KHz – 

148,5 KHz 

Disponibilizada para os clientes dos provedores de energia. Nenhum 

protocolo é definido para esta faixa de frequência 

Fonte: Zuberi (2003) 
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Figura 6 – Espectro de frequência destinado ao PLC pelo CENELEC 
Fonte: Texas Instruments 

 

FCC – Federal Communications Commission (Comissão Federal de 

Comunicações) 

A FCC regulamenta as telecomunicações em todos os 50 estados, Distrito de 

Columbia e territórios dos Estados Unidos da América (FCC, 2014). 

A FCC definiu uma faixa de frequência única para o PLC de banda estreita, entre 

9KHz e 500KHz sendo que essa faixa é livre para todas aplicações do PLC de faixa 

estreita (KIM e DABAK, 2012). Essa faixa mais larga, em relação ao CENELEC, 

consequentemente permite uma taxa de transferência de dados maior. 

A FCC não regularizou a faixa de frequência para o PLC de banda larga (2-

30MHz), sendo que considera essas tecnologias como usuárias secundárias do 

espectro de frequência, limitando a potência e emissões de radiação (HOME PLUG 

ALLIANCE, 2005). 

 

ARIB – Association of Radio Industries and Businesses (Associação de 

Industrias de Rádio e Negócios) 

A ARIB, uma associação japonesa, foi criada em 1995 para promover pesquisa e 

desenvolvimento de novos sistemas de rádio e para servir como uma organização 

de desenvolvimento de padrões para avançar a unificação de padrões internacionais 

(ARIB, 2014). É reponsável pela regulamentação das telecomunicações no Japão. 
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A ARIB apenas regulamentou a faixa de frequência para o PLC de banda estreita, 

sendo disponibilizado o espectro entre 10KHz e 450KHz (ARIB, 2002). 

 

CEPRI – China Electric Power Research Institute (Instituto de Pesquisa de 

Energia Elétrica da China) 

 

O CEPRI, criado em 1951, é uma instituição de pesquisa multidisciplinar no setor 

de energia elétrica da China, sendo responsável pela regulamentação do setor de 

telecomunicações no país (CEPRI, 2009). 

Na China, o CEPRI regulamentou a faixa entre 3KHz e 90KHz, embora seja 

aceito (não regulamentado), uma faixa mais larga, entre 3KHz e 500KHz (SHAVER, 

2009). 

 

ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações 

 

A ANATEL, possui no Brasil, os poderes de outorga, regulamentação e 

fiscalização das telecomunicações, tendo sido criada em 1997 (ANATEL, 2014). 

Através da resolução nº527, de 8 de abril de 2009, a ANATEL regularizou o PLC 

de banda larga, disponibilizando a faixa de frequência entre 1,705MHz e 30MHz, 

com alguma ressalvas em relação às áreas onde o mesmo pode operar, devido risco 

de interferência em estações terrestres (ANATEL, 2009). 

Em sua resolução, a ANATEL não citou o PLC de banda estreita, então o mesmo 

não é regulamentado no Brasil. 

 

3.3.2 Padronização 

 

Conforme citado anteriormente, vários padrões da tecnologia PLC foram 

desenvolvidos por diferentes fabricantes, tanto para o PLC de banda larga quanto 

para o de banda estreita. De acordo com Oksman (2011), existem 16 padrões para o 

PLC de banda larga e 18 padrões para o PLC de banda estreita. Para difundir a 

tecnologia e garantir a interoperabilidade entre os dispositivos, grupos foram criados 

a fim de criar um padrão único e reconhecido em nível internacional. A seguir, serão 

mostrados os dois principais grupos, um para o PLC de banda larga e outro para o 

PLC de banda estreita. 
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IEEE P.1901.1 (PLC de banda larga) 

 

O grupo de trabalho IEEE P.1901 foi criado em junho de 2005, com mais de 50 

membros (corporações, agências governamentais, associações, universidades e 

organizações para desenvolvimento de padrões), com um voto para cada entidade 

na aprovação do projeto e escolha das características do padrão (IEEE, 2010). 

O IEEE 1901.1 foi ratificado e publicado em Setembro de 2010 como um padrão 

para PLC de banda larga com taxas de transmissão acima de 100Mbps na camada 

física. O padrão é destinado às redes de comunicação residenciais (distância menor 

que 100 metros entre os dispositivos) e às conexões de acesso à última milha 

(distância menor que 1500 metros entre os dispositivos). Possui duas camadas 

físicas, uma baseada na modulação OFDM e outra na modulação Wavelet-OFDM. 

Assim, a camada física é compatível com o padrão Homeplug da HomePlug Alliance 

(modulação OFDM) e com o padrão HD-PLC da Panasonic (modulação Wavelet-

OFDM). A faixa de frequência é entre 2MHz e 30MHz com uma extensão opcional 

para 50MHz. A taxa máxima de transmissão na camada física é de 420Mbps, 

utilizando a frequência de portadora opcional. O IEEE 1901.1 define também uma 

camada MAC capaz de gerenciar as duas camadas físicas (HOSSAIN, HAN e 

POOR, 2012). 

 

Embora o IEEE 1901 – o padrão para PLC de banda larga mais maduro, 
robusto e avançado – tenha sido ratificado e publicado em 2010, já é um 
padrão maduro e testado em campo que tem atingido um significante 
penetração no mercado. 
(FAURE, 2011) 

 

Mais de 90 organizações contribuíram com o desenvolvimento do IEEE 1901 

(incluindo muitos fabricantes), de maneira que antes da publicação do mesmo, já 

havia disponível no mercado muitos produtos baseados neste padrão. Mais de trinta 

companhia oferecem produtos baseados no IEEE 1901, sendo que tais produtos 

oferecem uma gama de serviços, como distribuição de vídeo de alta definição, jogos 

online, comunicações de dados, distribuição simplificada de som e imagem, 

segurança residencial e serviços como automação residencial (FAURE, 2011). 

O padrão IEEE 1901.1 também incorporou a família do padrão G.hn do ITU e 

possui o mecanismo de coexistência entre padrões PLC de banda larga 

recomendado pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias (NIST) dos Estados 
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Unidos, sendo que seu protocolo previne interferência quando diferentes 

implementações de PLC banda larga utilizam o mesmo meio de transmissão 

simultaneamente (FAURE, 2011). 

 

IEEE P.1901.2 (PLC de banda estreita) 

 

O grupo de trabalho IEEE P.1901.2 foi criado em 2009 depois de discussões 

sobre PLC entre diversas empresas participando de encontros para 

desenvolvimento de padrões automotivos. As discussões foram centralizadas em 

como padronizar um PLC para frequências abaixo de 500KHz que atenderia as 

futuras especificações automotivas SAE J2931/3 e ISO/IEC 15118-3. Naquele 

momento, havia um esforço limitado para desenvolvimento de um padrão para PLC 

de banda estreita. Depois de encontros adicionais foi determinado que o melhor 

caminho seria o IEEE patrocinar os esforços para criação de um novo padrão para 

PLC abaixo de 500KHz (LECLARE, NIKTASH e LEVI, 2013). 

No Quadro 4, mostrado a seguir, os principais padrões para PLC desenvolvidos 

ou em fase de desenvolvimento (marcados com asterisco) no ano de início do IEEE 

P.1901.2. Os itens marcados em negrito (Quadro 4) são soluções PLC que na época 

não eram reconhecidas como padrão. 

 

Quadro 4 – Principais padrões para PLC em 2009 (banda larga e banda estreita) 

Padrão / Solução PLC Faixa de frequência Taxa de transmissão 

IEC 61334 CENELEC 2,4 Kbps – efetivo 

ISO/IEC 14908-1 CENELEC 5 Kbps – efetivo 

HomePlug CC CENELEC 7,5 Kbps – efetivo 

LF NB Maxim Integrated MAX2990 CENELEC-FCC 100 Kbps – efetivo 

LF NB G3-PLC CENELEC-FCC 200 Kbps – efetivo 

LF NB Prime CENELEC 125 Kbps – teórico 

HomePlug 1.0 >2MHz 14 Mbps – teórico 

IEEE P1901.1* >2MHz 200 Mbps – teórico 

ITU G.hn* >2MHz 200 Mbps – teórico 

Fonte: Leclare (2013) 
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Ainda de acordo com Leclare (2013), o grupo IEEE P.1901.2 tinha o objetivo de 

desenvolver um padrão PLC de banda estreita (abaixo de 500KHz) que funcionasse 

em redes com corrente alternada e corrente continua. O padrão deveria suportar 

comunicação indoor e outdoor sobre baixa tensão (menor que 1000V), ter a 

capacidade de atravessar um transformador de baixa para média tensão (1000V até 

72KV) e também atravessar um transformador de média para baixa tensão, 

transmitindo dados através de longas distâncias em zona rural e urbana. A taxa de 

transmissão de dados deveria atingir até 500Kbps. O padrão deveria coexistir com 

os padrões PLC de banda larga e ter segurança capaz de garantir privacidade de 

comunicação e serviços que requerem proteção de dados. Seriam também definidas 

a camada física (PHY) e camada MAC de acordo com o modelo de referência OSI 

(Open Systems Interconnection / Sistema aberto de interconexão). Para 

desenvolvimento do padrão IEEE 1901.2, os padrões G3-PLC e PRIME foram 

utilizados como base, sendo que há interoperabilidade entre os mesmos. 

O padrão IEEE 1901.2 para PLC de banda estreita foi aprovado pela diretoria do 

IEEE em 6 de dezembro de 2013 (IEEE, 2014). 

 

3.4 O CANAL PLC 

 

A rede de energia elétrica, que é o canal PLC, não foi dimensionada para ser um 

meio de transmissão de dados, pois apresenta diferentes tipos de ruídos e provoca 

distorções no sinal transmitido, bem como atenuação que pode variar de uma rede 

para outra e também de acordo com a frequência do sinal. Dispositivos conectados 

à rede elétrica podem também interferir diretamente na comunicação. 

Transformadores, disjuntores, conexões e emendas, material do cabo de energia, 

temperatura, umidade e etc., podem também aumentar a atenuação do sinal 

transmitido. 

Na Figura 7 é mostrado o diagrama em blocos do sistema de comunicação PLC, 

onde todos os componentes importantes para modelagem do canal PLC são 

indicados, pois além da rede de energia elétrica é necessário levar em consideração 

as impedâncias do transmissor e receptor e os circuitos para acoplamento do sinal 

PLC com a rede elétrica. 

 



35 
 

 

 
Figura 7 – Sistema de comunicação PLC 

Fonte: Selander (1999) 

 

A seguir serão descritas algumas características do canal PLC que servem como 

obstáculo para a transmissão de dados. 

 

3.4.1 Impedância do canal PLC 

 

A impedância do canal PLC, ou seja a resistência elétrica total apresentada pelo 

mesmo (incluindo as reatâncias capacitiva e indutiva), não é fixa. Os dispositivos 

conectados à rede elétrica provocam variação da impedância apresentada. O 

comprimento e área de seção transversal dos condutores elétricos também 

influenciam diretamente. Essa variação provoca o descasamento de impedância do 

transmissor e receptor do sinal PLC em relação à linha de transmissão, o que 

impede a máxima transferência de potência do sinal transmitido. 

Os condutores elétricos apresentam capacitância e também indutância, sendo 

que esses parâmetros influenciam na impedância e são dependentes da frequência 

do sinal. Como os condutores são posicionados próximos no interior de um 

eletroduto, o canal PLC apresenta também condutância. Na Figura 8, de acordo com 

Meng e Chen (2002), é mostrado o circuito equivalente de um canal PLC, constituído 

de um par de cabos com núcleo sólido em um ambiente residencial, inseridos em 

eletroduto metálico e frequência do sinal entre 1MHz e 30MHz. 
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Figura 8 – Circuito equivalente de um canal PLC 
Fonte: Meng e Chen (2002) 

 

Segundo Meng e Chen (2002), os parâmetros R (resistência elétrica em Ω/m), L 

(indutância em H/m), C (capacitância em F/m) e G (condutância em S/m), podem ser 

estimados de acordo as equações 1, 2, 3 e 4 (respectivamente), onde: 

 

𝑎 = raio do condutor 

𝐷 = distância ente o centro dos condutores; 

𝑓= frequência do sinal; 

𝜇𝑐 = permeabilidade do material condutor; 

𝜎𝑐 = condutividade do material condutor; 

𝜎 = condutividade do material dielétrico entre os condutores; 

𝜇 = permeabilidade do material dielétrico entre os condutores; 

∈ = permissividade do material dielétrico entre os condutores. 

 

𝑅 =
1

𝜋

√𝜋𝑓𝜇𝑐

𝜎𝑐
           (1) 

𝐿 =
𝜇

𝜋
 cosh−1 (

𝐷

2𝑎
)          (2) 

𝐶 =  
𝜋∈

cosh−1(
𝐷

2𝑎
)
          (3) 

𝐺 =
𝜋𝜎

cosh−1(
𝐷

2𝑎
)
           (4) 

 

Ainda segundo Meng e Chen (2002), com os parâmetros R, L, C e G, é possível 

estimar a impedância característica da linha (Zc), conforme a Equação 5. 
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𝑍𝑐 = √
𝑅+𝑗𝜔𝐿

𝐺+𝑗𝜔𝐶
            (5) 

 

3.4.2 Atenuação do canal PLC 

 

Como qualquer meio de transmissão, o canal PLC provoca atenuação do sinal 

transmitido através do mesmo. Estimar a atenuação no canal PLC representa um 

desafio, visto que conforme mencionado no item 3.4.1, a impedância do canal varia 

de acordo com as cargas e dispositivos conectados à rede elétrica. A Equação 6, 

representa a atenuação da linha de transmissão (Q), onde P2 é a potência do sinal 

PLC que chega ao receptor, e P1 é a potência do sinal que sai do transmissor. 

 

−𝑸 = 𝟏𝟎 𝐥𝐨𝐠 (
𝑷𝟐

𝑷𝟏
)          (6) 

 

Em um estudo envolvendo residências, com tomadas selecionadas 

aleatoriamente, chegou-se à conclusão de que a atenuação média do sinal PLC nas 

mesmas fica entre 6 dB e 54 dB (SUTTERLIN e DOWNEY, 2001). Na Figura 9, é 

mostrado um gráfico com os resultados desse estudo. 

 

 

 

Figura 9 – Atenuação do sinal transmitido pela rede elétrica em residências 
Fonte: Sutterlin e Downey (2001) 
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De acordo com Baraboi (2013), os principais fatores para atenuação do sinal PLC 

nas redes elétricas são: 

 

- Impedância de cargas conectadas à rede elétrica 

Na maioria das faixas de frequência, a impedância da carga apresenta 

comportamento indutivo ou capacitivo, porém cargas resistivas (como resistências 

de aquecimento) podem apresentar valores de impedância muito baixos. Segundo 

Carcelle (2006), estudos demonstraram que a impedância de dispositivos elétricos 

residenciais variam entre 10Ω e 1KΩ. A impedância varia com a frequência, mas 

também varia com o tempo, visto que dispositivos são continuamente conectados ou 

desconectados da rede. Essa variação provoca o efeito “multicaminho” e variação da 

amplitude do sinal PLC, provocando atenuação do mesmo. Outro problema é o 

descasamento de impedância entre o transmissor e o receptor, impedindo a máxima 

transferência de potência do sinal e também provocando atenuação. 

 

- Fases múltiplas 

Em redes residenciais bifásicas ou industriais trifásicas, o transmissor e receptor 

do sinal PLC podem em determinadas circunstâncias ser conectados em fases 

diferentes. Assim, o sinal PLC deverá ser transmitido até a próxima fase, o que 

provoca uma grande atenuação do sinal. Conforme mostrado no item 3.4.1, o 

circuito equivalente do PLC apresenta uma capacitância entre os cabos condutores. 

Segundo Intellon (2007), para o PLC de banda larga que opera em altas 

frequências, a impedância entre as fases é baixa, sendo que o ponto onde haverá o 

acoplamento do sinal entre uma fase e outra é o quadro de disjuntores, mais 

precisamente no barramento de fases, onde existe uma capacitância maior entre as 

fases, conforme mostrado na Figura 10. Desta maneira, em ambientes residenciais 

com mais de uma fase, é possível haver comunicação entre MODEMs de banda 

larga conectados em circuitos diferentes da instalação elétrica, o que não ocorria 

com tecnologias PLC que operavam em frequências menores que 100KHz 

(INTELLON, 2007). 
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Figura 10 – Acoplamento do sinal PLC entre fases 
Fonte: Intellon (2007) 

 

- Transformadores e dispositivos elétricos 

 

Transformadores provocam alta atenuação do sinal PLC quando os MODEMs 

estão localizados em lados opostos do mesmo (primário e secundário), situação 

comum na comunicação entre medidores localizados na linha de baixa tensão e o 

concentrador localizado no lado de média tensão. Segundo Leclare (2012), 

transformadores podem provocar atenuação igual ou maior que 50dB. No Quadro 5, 

a atenuação provocada pelos principais tipos de dispositivos que compõem a rede 

elétrica. 
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Quadro 5 – Atenuação dos principais dispositivos que compõem a rede elétrica 

Dispositivo Elétrico Atenuação Comentários 

Medidor de consumo 

eletromecânico 
15dB 

Medidores deste tipo atenuam o sinal, porém sem bloqueio, 

permitindo a propagação do mesmo fora da rede elétrica 

privada 

Medidor de consumo 

eletrônico 
15dB Equivalente ao medidor eletromecânico 

Disjuntor 5dB 
Se o sinal PLC passa através de muitos disjuntores, pode 

sofrer grande atenuação 

Filtro de linha 10dB 

A qualidade de fabricação do filtro de linha tem uma grade 

influência na atenuação provocada pelo mesmo. Entretanto, 

deve ser evitada a conexão de dispositivos PLC em filtros de 

linha 

Medidor de consumo 

eletrônico e disjuntor 

20dB a 

30dB 

O medidor de consumo e disjuntor não atenuam o sinal 

suficientemente para impedir a propagação do mesmo fora 

da rede elétrica de uma residência ou empresa. 

Medidor de consumo 

eletromecânico e 

disjuntor 

30dB Acima de 20MHz 

50dB Abaixo de 20MHz 

Fonte: Carcelle (2006) 

 

- Perdas na linha 

A impedância característica dos cabos entre o transmissor e o receptor provocam 

uma significante atenuação do sinal PLC, principalmente em aplicações externas 

onde a distância entre os dispositivos pode ser muito grande. 

 

- Propagação “multicaminho” 

A propagação do sinal PLC em múltiplos caminhos e reflexão do sinal devido ao 

não casamento de impedâncias entre os nós da rede elétrica, provocam atenuação 

e distorção do sinal. Este fenômeno não é muito observado nos PLC’s de banda 

estreita, pois o comprimento de onda do sinal é muito longo. 

 

3.4.3 Ruído no canal PLC 

 

Ruído é um parâmetro muito importante das características do canal PLC, visto 

que a rede elétrica provoca grande atenuação do sinal, e quanto maior a atenuação, 



41 
 

maior o efeito do ruído. O canal PLC, diferentemente de outros meios de 

transmissão, não apresenta ruídos com propriedades similares ao AWGN (Additive 

White Gaussian Noise – Ruído Branco Gaussiano Aditivo). O ruído em redes de 

energia elétrica podem ser divididos em quatro classes: 

 

- Ruído de fundo colorido 

Este tipo de ruído é caracterizado por ter uma baixa densidade espectral (PSD - 

Power Spectral Density), porém aumenta significantemente com a diminuição da 

frequência. Pode ser representado por diversas fontes de ruído branco em faixas de 

frequência sem sobreposição com diferentes amplitudes. É provocado por aparelhos 

residenciais como computadores, dimmers e secadores de cabelo, que podem 

causar distúrbios na faixa de frequência de até 30MHz (GOTZ, RAPP e DOSTERT, 

2004). 

 

- Interferência de banda estreita 

Consiste de senóides moduladas provenientes de estações de radiodifusão 

dentro da faixa de frequência entre 1MHz e 22MHz (tipicamente). 

 

- Ruído impulsivo periódico (síncrono e assíncrono) 

O ruído impulsivo periódico é dividido em interferência síncrona ou assíncrona em 

relação à frequência da rede. O ruído impulsivo periódico síncrono é principalmente 

causado por retificadores dentro de fontes de alimentação de corrente contínua e 

aparelhos baseados em tiristores, como os dimmers por exemplo. Geralmente, taxas 

de repetição de múltiplos da frequência da rede são observados. O ruído impulsivo 

periódico assíncrono apresenta, em relação ao síncrono, taxas de repetição 

consideravelmente mais altas, com frequências de 50KHz a 200KHz. Este tipo de 

interferência é principalmente causada pelo uso de fontes chaveadas (GOTZ, RAPP 

e DOSTERT, 2004). 

 

- Ruído impulsivo assíncrono 

Este tipo de ruído é causado principalmente por transientes elétricos provocados 

por chaveamento (ocorre em todas as fontes de alimentação) em intervalos de 

tempo irregulares. Devido à dificuldade de modelá-lo, esta classe de ruído foi 

ignorada por um longo tempo. Entretanto, este tipo de ruído apresenta potência 
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relativamente alta e pode afetar seriamente comunicações PLC de alta velocidade, 

pois as durações do impulso podem frequentemente exceder o comprimento do 

símbolo da comunicação. O ruído impulsivo assíncrono, às vezes, pode ocorrer em 

rajadas aleatórias (dificultando a detecção do mesmo), o que pode corromper 

porções consideráveis do pacote de dados (GOTZ, RAPP e DOSTERT, 2004). 

O ruído impulsivo assíncrono pode ser caracterizado por três variáveis aleatórias: 

amplitude; largura do impulso; e tempo entre a chegada de dois impulsos, conforme 

mostrado na Figura 11. 

 

 

 
Figura 11 – Distribuição do ruído impulsivo 

Fonte: Leclare (2012) 
 

 

Na Figura 12, é possível ver ilustrações com amostras dos tipos de ruídos 

presentes na rede de energia elétrica mencionados. O ruído colorido de fundo é 

representado junto com a interferência de banda estreita. 
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Figura 12 – Distribuição do ruído impulsivo 
Fonte: Leclare (2012) 

 

 

3.4.4 Relação Sinal Ruído 

 

Para PLC’s de banda estreita (no qual o padrão G3-PLC se encontra), é esperada 

uma relação sinal ruído negativa (utiliza-se também o termo em inglês, “SNR – 

Signal Noise Ratio”, e é definido como a relação entre a potência do sinal transmitido 

e potência do ruído presente na linha de transmissão), ou seja, a potência do ruído 

presente na linha de transmissão é maior que a potência do sinal PLC (LECLARE, 

2012). A Equação 7 representa a relação sinal ruído (SNR), onde P1 é a potência do 

sinal PLC e P2 a potência do ruído presente na linha de transmissão. A relação sinal 

ruído é relacionada com o desempenho da comunicação. Quanto maior o SNR, 

melhor a comunicação. 

 

𝑺𝑵𝑹 =
𝑷𝟏

𝑷𝟐
           (7) 
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3.4.5 Compatibilidade eletromagnética 

 

A Compatibilidade Eletromagnética - EMC (Electromagnetic Compatibility) pode 

ser definida como a capacidade de um dispositivo ou sistema para funcionar 

satisfatoriamente no seu ambiente eletromagnético sem introduzir, ele próprio, 

perturbações eletromagnéticas intoleráveis naquele ambiente (PINHEIRO, 2004). 

A rede de energia elétrica é uma estrutura eletromagneticamente aberta, 

insuficientemente protegida contra a recepção e emissão de sinais interferentes em 

altas frequências. Assim, a transmissão do sinal PLC poderá interferir tanto em 

outros sistemas PLC existentes, quanto em sistemas de comunicação sem fio 

através de campos eletromagnéticos irradiados (TROMPOWSKY, 2005). 

A norma europeia EN-50065-1 proibiu o uso de frequências acima de 150KHz 

devido à possibilidade de interferência com serviços de rádio de baixa frequência. 

Nos EUA e Japão, a frequência máxima permitida é de 500KHz, próxima do início da 

faixa de frequência destinada ao rádio AM. Entretanto essa situação pode mudar, 

graças a descoberta que sinais PLC acima de 180KHz podem interferir com 

sistemas de navegação aérea. O Canadá foi o primeiro país com investigação de 

acidente aéreo baseada na suspeita de ter sido provocado por equipamentos PLC 

operando acima de 180KHz (SUTTERLIN e DOWNEY, 2001). 

A faixa de frequência ocupada pelo PLC de banda larga (1MHz a 30MHz) é 

compartilhada com o serviço de rádio amador, cuja comunidade de usuários tem 

sido o grupo que mais expressou preocupação em relação a regulamentação do 

PLC, devido ao potencial do mesmo em interferir nas comunicações de rádio 

amador (ZARIKOFF e MALONE, 2012). 

Para minimizar o problema é necessário que a interferência gerada esteja dentro 

de limites estabelecidos a fim de garantir o correto funcionamento (compatibilidade 

eletromagnética) de todos os demais sistemas de comunicação que operam na 

mesma faixa utilizada pelo PLC. Os limites para emissão de radiação são 

estabelecidos pelos órgãos reguladores oficiais, sendo que os dispositivos PLC 

comercializados devem obrigatoriamente estar dentro do limite. 
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3.4.6 Modelagem do canal PLC 

 

Conforme citado, a rede de energia elétrica (canal PLC) oferece as seguintes 

dificuldades à propagação do sinal PLC: 

 Impedância variável que provoca o descasamento de impedância tanto no 

transmissor quanto no receptor; 

 Atenuação no canal PLC; 

 Ruídos no canal PLC; 

 Todos esses parâmetros são variáveis em relação ao tempo. 

Levando em consideração esses itens, o modelo do canal PLC é mostrado na 

Figura 13 (SELANDER, 1999). Todos os parâmetros, exceto o ruído, são mostrados 

como filtros lineares variáveis no tempo e caracterizados por sua resposta de 

frequência. O ruído é adicionado como um processo de interferência aleatório 

aditivo. 

 

 

Figura 13 – Modelo do canal PLC 
Fonte: Selander (1999) 

 
 
Todos os parâmetros podem ser incorporados em um modelo com filtro único, 

mostrado na Figura 14. Então o modelo do canal PLC consiste em um filtro variável 

no tempo e com um ruído aditivo. 
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Figura 14 – Modelo simplificado do canal PLC 
Fonte: Selander (1999) 

  

A função de transferência do modelo do canal PLC proposta por Phillips (1999) é 

mostrada na Equação 8, onde N é o número de caminhos possíveis para o fluxo do 

sinal, sendo que cada caminho é atrasado pelo tempo 𝜏𝑖 e multiplicado pelo fator 

complexo 𝜌𝑖. O parâmetro 𝜌𝑖 é o produto da transmissão e fatores de reflexão 

 

𝐻 (𝑓) =  ∑ 𝜌𝑖𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝜏𝑖𝑁
𝑖=1          (8) 

 

Zimmermann e Dostert (2002) desenvolveram um modelo de canal que leva em 

conta a atenuação do sinal, conforme mostrado na Equação 9, sendo que cada 

caminho é caracterizado pelo fator 𝑔𝑖 o qual é o produto da transmissão e fator de 

reflexão com o comprimento do caminho 𝑑𝑖. O fator de atenuação é modelado pelos 

parâmetros 𝑎0, 𝑎1 e 𝑘 que são dados obtidos de medições. 

 

𝐻 (𝑓) =  ∑ 𝑔𝑖𝑒−(𝑎0+𝑎1𝑓𝑘)𝑑𝑖𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑑𝑖/𝑣𝑝𝑁
𝑖=1        (9) 

 

3.5 MODULAÇÃO OFDM 

 

Conforme citado anteriormente o desenvolvimento da tecnologia PLC, ocorreu 

juntamente com o avanço das técnicas de modulação. A modulação consiste em 

condicionar o sinal a ser transmitido, da maneira mais adequada ao meio escolhido 

para transmissão. 

De acordo com Chen (2009), um esquema de modulação adequado deveria ser 

capaz de superar os seguintes problemas em um canal PLC: 
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 A atenuação seletiva por frequência do canal PLC; 

 A interferência, especialmente a interferência de banda estreita e forte 

ruído impulsivo provocando uma relativamente baixa relação sinal ruído 

(SNR); 

 Normas em relação à compatibilidade eletromagnética (EMC) que limita a 

densidade espectral transmitida (PSD). 

 

Nos sistemas PLC mais modernos, três tipos de modulação são utilizados (GOTZ, 

RAPP e DOSTERT, 2004): Single Carrier Modulation (Modulação com portadora 

única), Spread Spectrum Modulation (Modulação de Espectro Espalhado) e OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 

A modulação OFDM tem sido a escolha dos principais padrões, tanto para o PLC 

de banda larga (HomePlug, IEEE 1901.1) quanto para o PLC de banda estreita (G3-

PLC, IEEE 1901.2). Devido à longa duração do símbolo na modulação OFDM, a 

interferência provocada pela propagação “multicaminho” é minimizada e pode ser 

inteiramente eliminada usando um intervalo de guarda cíclico. A modulação OFDM 

lida efetivamente com o ruído impulsivo por intermédio da divisão dos impulsos entre 

todas as subportadoras OFDM, através da Transformada de Fourier Discreta (DFT) 

no receptor (MAWALI, 2011). 

Devido a predominância da modulação OFDM nas tecnologias PLC atuais, este 

trabalho focará somente no estudo da mesma. 

 

3.5.1 Princípios da modulação OFDM 

 

Na modulação OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplex (Multiplexação 

por Divisão de Frequência Ortogonal), os dados são divididos e transmitidos 

simultaneamente em diversas subportadoras diferentes, que por serem ortogonais, 

não provocam interferência entre si. 

A grande vantagem, é que devido à ortogonalidade, não é necessário deixar uma 

distância de segurança entre as subportadoras no campo espectral, como ocorria 

com a modulação por divisão de frequência convencional. Desta forma é possível 

transmitir uma maior quantidade de dados, ocupando uma menor faixa espectral.  
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OFDM é uma forma especial da Modulação Multiportadora (MCM – MultiCarrier 

Modulation), cujo princípio é transmitir dados dividindo o fluxo de informações em 

diversos fluxos paralelos (cada um com uma taxa de dados menor que o fluxo 

original), e através de diversas portadoras, denominadas subportadoras, modular os 

fluxos paralelos chamados de substreams (o conjunto destas subportadoras 

contendo o sinal a ser transmitido é denominado símbolo OFDM). Os primeiros 

sistemas utilizando modulação MCM foram links de rádio HF militares nos anos 60. 

Na Figura 15 a representação do símbolo OFDM no domínio da frequência. 

 

 

 

Figura 15 – Representação do símbolo OFDM no domínio da frequência 
Fonte: Hrasnica, Haidine e Lehnert (2004) 

 

Para permitir uma recepção livre de erros dos sinais OFDM, as subportadoras são 

selecionadas para serem ortogonais uma das outras. Comparado com outros 

métodos de modulação como o BPSK (modulação por deslocamento de fase 

binário) ou QPSK (modulação por deslocamento de fase em quadratura), a 

modulação OFDM transmite símbolos com uma duração relativamente longa, mas 

com uma largura de faixa estreita. Se a duração do símbolo for menor ou igual ao 

atraso máximo, como no caso de outras modulações, o sinal recebido consiste de 

versões sobrepostas deste símbolo transmitido (HRASNICA, HAIDINE e LEHNERT, 

2004). 
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3.5.2 Geração do sinal OFDM 

 

A geração dos símbolos OFDM é baseada em dois princípios. Primeiro, o fluxo de 

dados é subdividido em um determinado número de fluxos, onde cada um será 

modulado em uma portadora separada, chamada de subportadora. Os sinais 

modulados então serão multiplexados antes da transmissão. Segundo, permitindo 

que as subportadoras moduladas sejam separadas pelo inverso da duração do 

símbolo, a separação independente da frequência das subportadoras multiplexadas 

é possível. Isso assegura que o espectro de subportadoras individuais são “zeros” 

em comparação com as outras frequências das subportadoras, conforme mostrado 

na figura 15, consistindo do conceito fundamental de ortogonalidade e realização da 

modulação OFDM (HRASNICA, HAIDINE e LEHNERT, 2004). A Figura 16, 

mostrada a seguir, ilustra um esquema básico de um sistema OFDM. 

 

 

 

Figura 16 – Transmissor OFDM básico 
Fonte: Hrasnica, Haidine e Lehnert (2004) 

 
O fluxo de dados é subdividido em 𝑁 elementos de dados paralelos e são 

espaçados por ∆𝑡 = 1/𝑓𝑠, onde 𝑓𝑠 é a taxa desejada do símbolo. 𝑁 elementos seriais 

modulam 𝑁 frequências de subportadoras o qual são multiplexadas por divisão em 

frequência. O intervalo do símbolo é então aumentado para 𝑁∆𝑡, o que proporciona 

robustez em relação ao atraso provocado pelo canal. Cada uma das duas 

frequências das subportadoras adjacentes são então espaçadas de acordo com o 

intervalo demonstrado na Equação 10 (HRASNICA, HAIDINE e LEHNERT, 2004). 
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∆𝑓 =
1

𝑁∆𝑡
           (10) 

 

Esse espaçamento assegura que as frequências das subportadoras sejam 

separadas por múltiplos de 1/𝑇, fazendo com que as subportadoras sejam 

ortogonais em relação à duração do símbolo na ausência de distorções. É 

importante notar que 𝑇 nesta fase é a duração do símbolo OFDM onde o período 

cíclico 𝑇𝑐𝑝 ainda não foi adicionado (HRASNICA, HAIDINE e LEHNERT, 2004). 

De acordo com o esquema básico de modulação OFDM, o sinal transmitido 𝑠(𝑡) 

pode ser expressado pela Equação 11. 

 

𝑠(𝑡) = ∑ ∑ 𝑏𝑙[𝑘]𝜓𝑘(𝑡 − 𝑙𝑇)∞
𝑙=−∞

𝑁−1
𝐾=0        (11) 

 

Com o pulso tendo a função 𝑝(𝑡) e 𝑓𝑘 = 𝐾/𝑇, cada subportadora pode ser 

representada pela Equação 12. 

 

𝜓𝑘(𝑡) = 𝑝(𝑡)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑘𝑡         (12) 

 

A base {𝜓0, 𝜓1, 𝜓𝑁 − 1} é ortogonal, então: 

 

∫ 𝜓𝑘(𝑡)𝜓𝑖 ∗ (𝑡) 𝑑𝑡 =  {
1, 𝑠𝑒 𝑖 = 𝑘  
0, 𝑠𝑒 𝑖 ≠ 𝑘  

𝑇

0
       (13) 

 

Assim o sinal transmitido pode ser expresso conforme Equação 14. 

 

𝑠(𝑡) = ∑ ∑ 𝑏𝑙[𝑘]𝑝(𝑡 − 𝑙𝑇)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑘𝑡∞
𝑙=−∞

𝑁−1
𝐾=0       (14) 

 

Com uma taxa de amostragem 𝑇𝑠 = 𝑇/𝑁: 

 

𝑥(𝑛) = ∑ ∑ 𝑏𝑙[𝑘] ∏ [𝑛𝑇𝑠 − 𝑙𝑁𝑇𝑠]𝑁 𝑒−𝑗2𝜋𝑘𝑛𝑇𝑠/(𝑁𝑇𝑠)∞
𝑙=−∞

𝑁−1
𝐾=0     (15) 

 

𝑥(𝑛) = ∑ ∑ 𝑏𝑙[𝑘] ∏ [𝑛 − 𝑙𝑁]𝑁 𝑒−𝑗2𝜋𝑘𝑛/𝑁∞
𝑙=−∞

𝑁−1
𝐾=0       (16) 

 

Considerando a Equação 17: 
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∏ [𝑛 − 𝑙𝑁]𝑁 =  {
1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 (𝑙𝑁 < 𝑛 ≤ (𝑙 + 1)𝑁)  
0,        𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                

      (17) 

 

O sinal pode ser apresentado na forma mostrada nas Equações 18 e 19, onde 

IDFT é a transformada de Fourier discreta inversa: 

 

𝑥(𝑛) = ∑ ∏ [𝑛 − 𝑙𝑁]𝑁  .  ∞
𝑙=−∞ ∑ 𝑏𝑙[𝑘]𝑒𝑗2𝜋𝑘𝑛/𝑁𝑁−1

𝑘=0       (18) 

 

𝑥(𝑛) = ∑ ∏ [𝑛 − 𝑙𝑁]𝑁  .  ∞
𝑙=−∞ 𝐼𝐷𝐹𝑇(𝑏𝑙, 𝑛)       (19) 

 

Com esta apresentação do sinal modulado OFDM (Equação 19), pode ser 

deduzido que para a geração do sinal OFDM 𝑥(𝑛), um bloco com processamento 

IDFT é requerido. A geração do sinal OFDM pode ser otimizada calculando o IDFT 

do sinal original através da transformada rápida de Fourier inversa (IFFT). Para a 

extensão cíclica do símbolo OFDM, as últimas amostras 𝑇𝑐𝑝 (prefixo cíclico) da 

saída do bloco IFFT são inseridas no início do símbolo OFDM. No lado do receptor, 

as primeiras amostras 𝑇𝑐𝑝 do símbolo OFDM têm que ser descartadas, conforme 

mostrado na Figura 17 (HRASNICA, HAIDINE e LEHNERT, 2004). 

 

3.5.3 Diagrama em blocos do sistema OFDM 

 

Conforme mostrado no item 3.5.2, a geração do símbolo OFDM pode ser 

realizada através de um bloco de processamento IFFT onde o dado original 

mapeado é aplicado. Entretanto, diversas operações complementares precisam ser 

realizadas e aplicadas na informação a ser transmitida antes que a mesma seja 

submetida ao bloco IFFT, como mostrado na Figura 17. 
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Figura 17 – Diagrama em blocos do transmissor OFDM 

Fonte: Hrasnica, Haidine e Lehnert (2004) 
 

A codificação da informação original é um passo primordial para realizar a 

transmissão sobre o canal real, e isto é devido a distorção. O intercalamento da 

informação codificada tem a função de ajudar a evitar as longas rajadas de erro que 

limitam a capacidade do código de correção para detecção e correção dos erros. 

 

3.5.4 Modulação adaptativa 

 

Uma vantagem da modulação OFDM é a adaptação às condições do canal. Isto 

significa que a informação pode ser alocada em diferentes subportadoras de acordo 

com a relação sinal ruído (SNR) existente na faixa de frequência da subportadora. 

Desta maneira, subportadoras com a relação sinal ruído mais alta (melhores 

condições) transportam uma quantidade maior de informações (CHEN, 2009), 

conforme mostrado na Figura 18. 
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Figura 18 – Carregamento das subportadoras de acordo com a SNR 
Fonte: Chen (2009) 

 
Além do carregamento de bits das subportadoras, na modulação adaptativa os 

seguintes parâmetros podem ser controlados e ajustados de acordo a relação sinal 

ruído (MAWALI, 2011). Estes parâmetros são: 

 Taxa de transferência de dados; 

 Potência de transmissão; 

 Taxa de erros instantânea (BER); 

 Tamanho da constelação; 

 Codificação do canal ou esquema.  

A subportadora pode ser desligada quando a SNR diminui para um determinado 

nível ou quando a frequência já é ocupada por uma rádio local. 

 

3.6 O PADRÃO G3-PLC  

 

O padrão G3-PLC foi criado pela Maxim Integrated Products, Inc. em associação 

com o ERDF – Electricité Réseau Distribution France (Rede de Distribuição de 

Eletricidade da França, órgão responsável por gerenciar 95% da rede de distribuição 

de eletricidade da França) em 2010. Oferece comunicação bidirecional e usa 

modulação OFDM (Modulação por divisão ortogonal de frequência), um método no 

qual o sinal é dividido em vários canais de banda estreita em diferentes frequências 

(diversas portadoras), conforme explicado no item 3.5. A utilização desse padrão 

foca mais na robustez da comunicação, onde a prioridade é minimizar a interferência 

entre os canais (VIGNERON e RAZAZIAN, 2012). 
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O G3-PLC foi desenvolvido para suprir a necessidade da indústria por um padrão 

de comunicação para o “Smart Grid” (Rede Inteligente), que em termos gerais é a 

aplicação de tecnologia da informação para o sistema elétrico de potência, integrada 

aos sistemas de comunicação e infraestrutura de rede automatizada. A aplicação 

mais comum, na Europa, é o Smart Metering (Medição Inteligente), no qual o 

consumo de energia elétrica é medido e monitorado remotamente através da própria 

rede. 

Testes em campo têm provado a eficiência do padrão G3-PLC mesmo em 

ambientes hostis e ruidosos, diminuindo custos com infraestrutura e apresentando 

vantagens significativas quando comparado com outras arquiteturas de 

comunicação. O padrão G3-PLC opera na faixa de frequência entre 10KHz e 

490KHz, suportando todas as bandas de frequência estabelecidas para o PLC de 

banda estreita (FCC, CENELEC, ARIB e etc). G3-PLC pode coexistir com os outros 

padrões e tecnologias PLC. Possui um modo de operação robusto, denominado 

“Robust Mode” (modo robusto), que permite operar em ambientes com alto nível de 

ruído (opera com SNR até -1dB). Utiliza um sistema de criptografia AES128 para 

proteger os dados (G3-PLC ALLIANCE, 2011). 

Outras características importantes são a capacidade de atravessar 

transformadores sem o uso de qualquer dispositivo ou acoplador e o longo alcance 

(acima de 6 quilômetros dependendo da taxa de transmissão e condições da linha), 

viabilizando seu uso para aplicações outdoor (MAXIM INTEGRATED, 2014). 

A evolução do G3-PLC como padrão é gerenciada pela G3-PLC Alliance, uma 

organização patrocinada pelo ERDF e composta por 39 membros oriundos de 

empresas do segmento automotivo, semicondutores e tecnologia da informação, que 

tem como função promover e implementar o padrão G3-PLC em aplicações “Smart 

Grid” (G3-PLC ALLIANCE, 2010). 

O G3-PLC faz parte do ITU G.hn para PLC de banda estreita (recomendação 

G9955/9956) e o padrão IEEE 1901.2 nada mais é que uma versão mundial do G3-

PLC (LU e MONNIER, 2012). 

 

3.6.1 Estrutura do padrão G3-PLC  

 

O G3-PLC inicialmente operava na faixa de frequência CENELEC-A (35,9KHz a 

90,6KHz), utilizando uma camada física OFDM com esquemas de modulação 
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“DBPSK”, “DQPSK” e “D8PSK”.  Foi escolhida uma frequência de amostragem 𝑓𝑠 =

400𝐾𝐻𝑧 de modo que o padrão pudesse operar nas faixas de frequência CENELEC-

B, C e D. Para expandir a operação do padrão G3-PLC para a faixa de frequência 

disponibilizada pelo FCC, a frequência de amostragem foi ampliada para 𝑓𝑠 =

1,2𝑀𝐻𝑧. Embora o FCC disponibilize a faixa de 10KHz a 490KHz, testes em campo 

levaram à conclusão que o G3-PLC necessitaria da faixa entre 146KHz e 478KHz 

(MAXIM INTEGRATED, 2010). No Quadro 6 um comparativo entre o padrão G3-PLC 

operando na faixa CENELEC-A e FCC. 

 

Quadro 6 – Especificações G3-PLC operando na faixa CENELEC-A e FCC 

Parâmetros 
G3-PLC 

(CENELEC-A) 
G3-PLC (FCC) 

Tipo de 
modulação 

DBPSK / DQPSK 
/D8PSK 

DBPSK/DQPSK/D8PS
K/ 

Correção de 
erro posterior 

“Outer RS + inner 
rate ½ 

convolutional code” 

“Outer RS + inner rate 
½ convolutional code” 

Taxa de 
transferência 

de dados 

20,36 / 34,76 / 46 
Kbps 

Até 240 Kbps 

Banda de 
frequência 

35,9 – 90,6KHz 145,3 – 478,125KHz 

Número de 
pontos da FFT 

256 256 

Frequência de 
Amostragem 

400KHz 1,2MHz 

Número de 
subportadoras 

36 72 

Número de 
amostras 

sobrepostas 
8 8 

Número de 
amostras CP 

30 30 

Número de 
símbolos FCH 

13 12 

Modo robusto Sim Sim 

“Tone mask” Sim Sim 

“Tone map” 
adaptativo 

Sim Sim 

Endereço MAC 802.15.4/G3 profile 802.15.4 based 

Camada de 
convergência 

6LoWPAN / IPv6 6LoWPAN / IPv6 

Fonte: Maxim Integrated (2010) 
 

A Figura 19 mostra o diagrama em blocos de um transmissor e receptor G3-PLC. 

Para a transmissão de dados, o G3-PLC oferece quatro modos, o “Robust”, 

“DBPSK”, “DQPSK” e “D8PSK”, permitindo pacote de dados de no máximo 133 

bytes (Robust), e 235 bytes (DBPSK, DQPSK e D8PSK) (HOCH, 2011). 
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Figura 19 – Diagrama em bloco do padrão G3-PLC 
Fonte: ERDF (2009) 

 

Em todos os modos, os dados são protegidos por código convolucional taxa ½ 

com gerador polinomial 171 e 155 e intercalados dentro de todo o pacote. O dado 

“Frame Control Header” (FCH) e os dados a serem transmitidos no modo robusto 

são repetidos seis e quatro vezes, respectivamente, pelo intercalador antes da 

modulação por chaveamento do deslocamento de fase. Dados sem o “Frame 

Control Header” são codificados com um código “Reed Solomon”, que é baseado no 

RS (255,247) para o modo robusto e RS (255, 239) para os modos DBPSK, DQPSK 

e D8PSK (HOCH, 2011). 

Os símbolos PSK são codificados diferencialmente por subportadora no tempo. 

Assim, portadoras afetadas pela atenuação de frequência seletiva do canal ou ruído, 
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podem ser desligadas. As subportadoras são organizadas em nove grupos e um 

campo “Tone Map” no FCH indica qual delas está ativa (HOCH, 2011). 

Mais adiante, cada símbolo OFDM é separado por um “raised-cosine slope” de 8 

amostras no início e fim para formação do espectro, de modo que o intervalo de 

guarda é reduzido de 𝐿𝑐𝑝 = 30 amostras para comprimento efetivo de 14. 

 

3.6.2 Modulação das subportadoras 

 

Como citado no item 3.6.1, no padrão G3-PLC as subportadoras podem ser 

moduladas no modo Robusto, DBPSK, DQPSK e D8PSK. Conforme Quadro 7, a 

modulação D8PSK permite uma maior taxa de transmissão de dados, enquanto o 

modo robusto (ROBO) oferece a menor taxa. Em contrapartida, conforme mostrado 

na Figura 20, quanto maior o ruído existente no canal, os modos que oferecem 

maior taxa de transmissão de dados apresentam maior taxa de erro (BER). 

 

Quadro 7 – Especificações G3-PLC operando na faixa CENELEC-A e FCC 

 
Taxa de transmissão de dados (típica) 

Bps 

Taxa Máxima 

Bps 

Faixa de Frequência ROBO DBPSK DQPSK D8PSK D8PSK 

CENELEC A (36kHz to 91kHz) 4500 14640 29285 43928 46044 

FCC (150kHz to 487.5kHz) 21000 62287 124575 186863 234321 

Fonte: Vigneron e Razazian (2012) 

 

 

Figura 20 – Taxa de erro de bits de acordo com a SNR para diferentes tipos de 
modulação 

Fonte: Vigneron e Razazian (2012) 
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3.6.2.1 Modo ROBO 

 

No modo ROBO (Robust Operation – Operação Robusta), é utilizada a 

modulação DBPSK, porém a codificação é composta do “Reed Solomon” e 

codificador convolucional seguido por uma codificação por repetição. Assim, cada bit 

de dados é repetido quatro vezes, tornando o sistema mais robusto em relação às 

dificuldades enfrentadas no canal PLC. Naturalmente, a taxa de transmissão 

também será reduzida pelo fator 4. 

Embora reduza a taxa de transmissão de dados, o modo ROBO permite a 

transmissão de dados em condições onde a potência do ruído é maior que a 

potência do sinal transmitido, ou seja, com SNR negativa (LAERE, 2013). 

 

3.6.3 Uso do padrão G3-PLC em redes industriais 

 

Segundo Zhao e Chen (2003), aplicações industriais necessitam dos seguintes 

parâmetros atendidos: 

 Extensão: a comunicação pode envolver um ou vários itens da planta 

compartilhando uma rede. A transferência de informação para uma área 

maior pode ser feita por um sistema alternativo; 

 Tempo de resposta: normalmente, um tempo de resposta dentro de 1 ou 2 

segundos (máximo) seria essencial para controle em tempo real. Um 

tempo de resposta maior não pode ser aceito; 

 Robustez: Se um nó ou link for perdido por um certo período, ou ocorreu 

em um ponto errado dentro de uma sequência operacional, há um 

problema potencialmente sério. Idealmente, cada nó, quando perdido, 

deveria ter a capacidade de distribuir as informações para outros pontos da 

rede; 

 Segurança dos dados: Ao menos que haja o risco de uma desorganização, 

de forma intencional, do processo sob controle, este parâmetro é o menos 

importante.  

Como citado anteriormente, o uso da tecnologia G3-PLC tem ficado restrito a 

aplicações de “Smart Grid”, entretanto, as características apresentadas pelo padrão 

o torna útil em diversas aplicações. Uma dessas aplicações pode ser em redes 

industriais, pois as características do mesmo atendem os parâmetros citados por 
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Zhao e Chen (2003). Dados de máquinas elétricas, sensores, analisadores e etc., 

não necessitam de alta taxa de transmissão de dados, o que viabiliza ainda mais o 

uso da tecnologia PLC. A excelente imunidade a ruídos e robustez desse padrão, o 

torna atrativo para o ambiente industrial, onde diversos tipos de dispositivos e 

máquinas elétricas são conectados à rede de energia, gerando ruídos e interferência 

bem maiores do que os existentes nas residências, prédios e até mesmo na rede 

externa de energia elétrica. 

Não foram encontrados relatos e informações do uso do padrão G3-PLC em 

redes industriais. Há um caso de sucesso (QUEIROZ, 2009) envolvendo a 

tecnologia PLC na Alumina do Norte do Brasil S.A (Alunorte, Barcarena – PA), no 

qual a mesma substituiu um sistema sem fio na transmissão de dados de uma 

empilhadeira de bauxita com enorme vantagem, porém o padrão PLC utilizado foi o 

HomePlug. Essa empresa, maior produtora de alumina do mundo, tinha problemas 

na comunicação entre as duas empilhadeiras responsáveis pela estocagem da 

bauxita (matéria prima para obtenção da alumina) e o centro de controle. A 

transmissão de dados era feita por um sistema sem fio que apresentava constantes 

perdas de comunicação, ocasionando atrasos na descarga de bauxita e 

consequentemente multas portuárias.  

Na Figura 21, é mostrado o ambiente da Alunorte onde foi instalado o sistema 

PLC, identificando os componentes do sistema. 
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Figura 21 – Ambiente da Alunorte onde foi instalado o sistema PLC 

Fonte: Queiroz (2009) 

 

Na Figura 22, é mostrado o diagrama esquemático da conexão entre as 

empilhadeiras e o centro de controle feita pelo sistema PLC. As portas de 

comunicação das empilhadeiras que utilizam o protocolo MODBUS foram 

conectadas ao MODEM PLC através de um conversor Serial – Ethernet (ponto 2 da 

Figura 22). 

A taxa de transmissão de dados das empilhadeiras era de 2Kbps enquanto que a 

taxa de transmissão dos MODEMs era de 50Mbps (PLC de banda larga). Assim, a 

distância máxima atingida pelo sinal PLC era de 300 metros. Para contornar o 

problema, foi instalado no ponto 4 (Figura 22) um enlace de fibra óptica, que 

transmitiu os dados até o centro de controle. Logo, o padrão G3-PLC com alcance 

superior a 6 quilômetros, eliminaria a necessidade deste enlace, podendo transmitir 

dados com taxas até maiores que a necessária para as empilhadeiras. 
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Figura 22 – Diagrama do sistema PLC utilizado na Alunorte 
Fonte: Queiroz (2009) 

 

Razazian (2011) sugeriu o controle de motores na indústria usando o G3-PLC. 

Nesta sugestão, os cabos do barramento de controle do motor (velocidade e 

acionamento) não são mais utilizados, diminuindo o número de componentes e 

facilitando a instalação. Na Figura 23 é mostrada uma típica instalação de motores, 

com barramento de controle separado do barramento de alimentação. Na Figura 24, 

o barramento de controle foi eliminado, pois a transmissão dos sinais da unidade de 

controle é feita sobre o barramento de alimentação. 
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Figura 23 – Instalação de motores com barramento de controle separado do 
barramento de alimentação do motor (380VAC) e do barramento de alimentação do 

circuito de controle (24VCC) 
Fonte: Razazian (2011) 

 

 

 

Figura 24 – G3-PLC permite transmitir os dados de controle sobre o barramento de 
alimentação dos motores (400VAC), diminuindo o custo e tempo de instalação, 

reduzindo o número de componentes 
Fonte: Razazian (2011) 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 PESQUISA E ESCOLHA DO MODEM A SER UTILIZADO NOS TESTES 

 

Para atender o objetivo do trabalho, foi necessário adquirir um par de MODEMs 

padrão G3-PLC. Um critério importante para escolha do MODEM foi a 

disponibilidade de um kit de desenvolvimento, de modo que o mesmo pudesse ser 

conectado a um PC através de um programa específico, sendo possível realizar 

todas as configurações e testes de desempenho, como monitoramento da 

transferência de dados. Após a pesquisa, foram encontrados três Modems que 

atendiam os pré-requisitos, e os mesmos serão demonstrados a seguir. 

 

4.1.1 C2000 Power Line Modem Developer’s kit 

 

O C2000 Power Line Modem Developer’s kit, segundo a Texas Instruments Inc. 

(empresa norte-americana que projeta e fabrica semicondutores, com sede em 

Dallas – TX), permite fácil desenvolvimento de aplicações utilizando a tecnologia 

PLC. O kit inclui dois MODEMs PLC funcionando sobre a plataforma do 

microcontrolador C2000 TMS320F28069 e com a avançada interface analógica 

AFE031 da Texas Instruments Inc. O programa PLC SUITE incluso, suporta diversas 

técnicas de modulação, incluindo OFDM (PRIME/G3 e FlexOFDM) e SFSK. O kit 

inclui a interface USB para comunicação com o PC. 

Este kit de desenvolvimento, mostrado na Figura 25, contém: 

 Dois MODEMs PLC; 

 Programa computacional do PLC que suporta modulação OFDM (PRIME, G3 

e FlexOFDM) e SFSK; 

 Interface USB para comunicação com o PC; 

 Duas placas de controle F28069; 

 Todos os cabos de conexão e alimentação necessários. 
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Figura 25 – Kit de desenvolvimento para PLC da Texas Instruments 
Fonte: Texas Instruments Inc. 

 

4.1.2 MAX2992 Evaluation Kit da Maxim Integrated Inc. 

 

O MAX2992 “evaluation kit” (kit de desenvolvimento), segundo a Maxim Integrated 

Inc., é um MODEM altamente integrado e inclui o MAX2992 e a interface analógica 

MAX2991 (AFE). Este sistema transfere dados sobre as linhas de 120 ou 240V 

(corrente alternada), além de linhas alimentadas com corrente contínua. 

Este MODEM foi desenvolvido de acordo com o padrão G3-PLC, e como citado 

anteriormente, o fabricante do mesmo, foi um dos desenvolvedores deste padrão. 

O fabricante não fornece informações adicionais sobre este kit de 

desenvolvimento. 

 

4.1.3 Kit de desenvolvimento da Great Tech Corp para o modem SGCM-P40 

 

O MODEM modelo SGCM-P40 da Great Tech Corp, uma empresa com sede em 

Taiwan que fabrica e distribui produtos eletrônicos, assim como o fornecido pela 
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Maxim Integrated Inc., é baseado nos chips MAX2992 e MAX2991, que atendem 

completamente as especificações do padrão G3-PLC. Na Figura 26, o diagrama em 

blocos do SGCM-P40. 

 

 

 

Figura 26 – MODEM baseado nos chips da Maxim 
Fonte: Great Tech Corp (2012) 

 

O fabricante do MODEM, que funciona sobre a plataforma do microcontrolador 

STM32F103, fornece também um kit de desenvolvimento, no qual é possível 

configurá-lo em diferentes modos de operação, bem como criar aplicações e 

protocolos a fim de promover a comunicação entre diferentes tipos de dispositivos 

conectados à rede. Uma das vantagens desse kit de desenvolvimento, é que o 

fabricante implantou um protocolo transparente que pode facilmente ser adaptado às 

necessidades do desenvolvedor. Na Figura 27, é mostrada a placa do kit de 

desenvolvimento para o SGCM-P40. 

 

 

 
Figura 27 – Placa do kit de desenvolvimento para o MODEM SGCM-P40 

Fonte: Great Tech Corp (2012) 
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Este kit de desenvolvimento contém: 

 Dois MODEMs PLC SGCM-P40; 

 Duas placas de desenvolvimento para o modem SGCM-P40 com porta serial 

RS-232; 

 Dois conversores USB – RS-232; 

 Todos os cabos de conexão e alimentação necessários; 

 Programa “MAX2992 Simple Connect” da Maxim Integrated. 

 

4.1.4 Comparativo e escolha do MODEM 

 

No Quadro 8, mostrado a seguir, é feito um comparativo entre os três MODEMs 

que utilizam a tecnologia PLC de banda estreita e foram pré-selecionados depois da 

pesquisa. 

 

Quadro 8 – Comparativo entre os modems pré-selecionados 
 

Modem PLC Fabricante 
Chip do 

modem 
Padrão 

Tipo de 

modulação 

Software de 

Controle 
Preço 

C2000 Power Line 

Modem Developer’s 

kit 

Texas 

Instruments 
TMS320F28 

IEC61334, 

PRIME e G3-

PLC 

SFSK e OFDM 

(D8PSK, 

DQPSK, DBPSK 

e ATM)) 

PLC SUITE da 

Texas 

Instruments 
R$5287,54 

MAX2992 Evaluation 

Kit 

Maxim 

Integrated 
MAX2992 G3-PLC 

OFDM (ROBO, 

D8PSK, DQPSK, 

DBPSK e ATM) 

“MAX2992 

Simple Connect” 

da Maxim 

Integrated 

US$1500,00 

+ 

Impostos 

SGCM-P40 com kit 

de desenvolvimento 

Great Tech 

Corp. 
MAX2992 G3-PLC 

OFDM (ROBO, 

D8PSK, DQPSK, 

DBPSK e ATM) 

“MAX2992 

Simple Connect” 

da Maxim 

Integrated 

US$ 415,00 

+ 

Impostos 

 

 

Para seleção do MODEM, foi muito difícil avaliar o critério desempenho, visto que 

não houve oportunidade de testá-los antes da aquisição. Com as avaliações 

existentes na internet, não foi possível tirar conclusões. Entretanto, o fato da Maxim 

Integrated Inc. ser um dos desenvolvedores do padrão G3-PLC, foi considerado 

como uma vantagem no fator desempenho. 
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Analisando o Quadro 8, percebe-se que a vantagem do MODEM da Texas 

Instruments, é a capacidade de trabalhar com 3 tipos diferentes de padrões. 

Entretanto, o trabalho desenvolvido, foca exclusivamente no padrão G3-PLC, 

tornando essa vantagem irrelevante. 

Conforme citado no item 4.1.2, o site da Maxim Integrated, não fornecia 

informações detalhadas sobre o MODEM e o kit de desenvolvimento, porém é 

possível chegar à conclusão que é compatível com o fornecido pela Great Tech 

Corp, visto que ambos utilizam o mesmo chip e programa computacional. 

Por fim a escolha ficou entre os MODEMs da Maxim Integrated e Great Tech 

Corp, que possuem as mesmas características e especificações. No final, o preço foi 

levado em conta, visto que o último custava quase quatro vezes menos. 

O MODEM selecionado foi o SGCM-P40 da Great Tech Corp. 

 

4.2 SIMULAÇÃO FÍSICA DO AMBIENTE INDUSTRIAL 

 

Um dos objetivos iniciais deste trabalho, seria realizar o estudo do padrão G3-

PLC em um ambiente industrial real, ou seja, obter permissão de alguma empresa 

para realizar os experimentos em suas instalações. Entretanto, essa alternativa 

provou-se inviável devido às restrições de acesso e burocracia existente nas 

empresas contatadas. 

A alternativa mais próxima a um ambiente industrial encontrada, foi a utilização do 

laboratório de máquinas elétricas (Sala 639) do Instituto Federal de Ciência, 

Educação e Tecnologia de São Paulo (Campus São Paulo). O laboratório possui 

motores elétricos, inversores, transformadores, cabos e diversos dispositivos 

elétricos para simular fisicamente um ambiente industrial. 

O laboratório, cuja planta e leiaute é mostrado na Figura 28, possui seis 

bancadas, todas conectadas à uma rede elétrica trifásica e individualmente 

protegidas por disjuntores (termomagnéticos e referencial). Cada bancada é 

equipada com um quadro para montagem de comandos elétricos. 
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Figura 28 – Planta e leiaute do laboratório de máquinas elétricas do IFSP-SP 
Fonte: O autor 

 

4.3 MÉTODOS 
 

Para estudar o funcionamento do padrão G3-PLC em ambiente industrial e 

comprovar suas características técnicas, foram realizados os seguintes 

procedimentos: 

 Analisar o canal PLC e estimar a taxa de transmissão de dados e erros 

(em diferentes faixas de frequência, modulação e MODEMs conectados 

em fases diferentes) sem o uso de máquinas elétricas; 

 Analisar o canal PLC e estimar a taxa de transmissão de dados e erros 

(em diferentes faixas de frequência, modulação e MODEMs conectados 

em fases diferentes) com o uso de máquinas elétricas; 

 Analisar o canal PLC e estimar a taxa de transmissão de dados e erros 

(em diferentes faixas de frequência e modulação) com o uso de máquinas 
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elétricas, sendo um dos motores elétricos controlado por um inversor de 

frequência; 

 Analisar o canal PLC e estimar a taxa de transmissão de dados e erros 

(em diferentes faixas de frequência e modulação) com o uso de máquinas 

elétricas e transformador com núcleo de ferro isolando o MODEM RX; 

 Analisar o canal PLC e estimar a taxa de transmissão de dados e erros 

(em diferentes faixas de frequência e modulação) com o uso de máquinas 

elétricas e uma linha de transmissão fisicamente simulada com extensão 

de 6 quilômetros; 

 Analisar o canal PLC e estimar a taxa de transmissão de dados e erros 

(em diferentes faixas de frequência e modulação) com o uso de máquinas 

elétricas, motor elétrico controlado por inversor e uma linha de transmissão 

fisicamente simulada com extensão de 6 quilômetros e transformador com 

núcleo de ferro isolando o MODEM RX. 

 

4.3.1 Configuração do laboratório (máquinas elétricas) 

 

Para simular fisicamente um ambiente industrial, foi instalado um motor elétrico 

trifásico em cada bancada do laboratório. Na indústria, o motor elétrico é a base 

principal do funcionamento da maioria dos dispositivos e máquinas utilizadas que 

podem provocar interferência no sinal PLC, sendo esse o principal dispositivo que 

diferencia o ambiente industrial do residencial no quesito interferência. 

Na Figura 29, é mostrado o diagrama elétrico do laboratório, indicando os pontos 

de conexão dos MODEMs (TX e RX nas fases R e S), motores e dispositivos 

elétricos (com especificações) para partida e proteção e o osciloscópio que foi 

utilizado para analisar o canal PLC (no modo analisador de espectro). Visualizando o 

diagrama, é possível estimar o caminho percorrido pelo sinal PLC e os dispositivos 

elétricos (disjuntores) que servirão como “obstáculo” ao atenuar o sinal (conforme 

explicado no item 3.4.2). Para estimar o desempenho da transmissão de dados na 

situação em que um dos MODEMs é conectado em fases diferentes, o que provoca 

forte atenuação do sinal (conforme explicado no item 3.4.2), em uma das etapas do 

teste o MODEM RX foi conectado nas fases R e T. Os motores são acionados por 

partida direta com contator. A posição física e dimensões podem ser estimadas 

através da planta mostrada no item 4.2, que indica a posição de cada motor. 
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Figura 29 – Diagrama elétrico do laboratório de máquinas elétricas 
Fonte: O autor 



71 
 

4.3.2 Configuração do laboratório (máquinas elétricas com um inversor de 

frequência) 

 

Conforme a Figura 30 (página seguinte), um inversor (especificações contidas na 

ilustração) foi utilizado para acionar o motor M2. Neste momento foi estabelecida a 

comunicação entre os MODEMs, a fim de estimar o desempenho da transmissão de 

dados com um inversor em funcionamento. 

O inversor de frequência é um dispositivo que converte a alimentação alternada 

da rede elétrica em corrente contínua e logo em seguida em corrente alternada 

novamente, porém com a possibilidade do controle de frequência, e 

consequentemente controle da velocidade de rotação do motor (permitindo o seu 

uso para diversas aplicações). A conversão de corrente contínua em alternada é 

feita através do chaveamento de IGBT’s (semicondutores próprios para este tipo de 

aplicação). 

O chaveamento dos IGBT’s provoca um tipo de ruído denominado “ruído em 

modo comum”, sendo este o responsável por alguns erros em malhas de 4 a 20mA 

e erros de comunicação em dispositivos com interface RS232/RS485 (SOUSA, 

SILVA e PIRES, 2012). 
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Figura 30 – Diagrama elétrico do laboratório de máquinas elétricas (com inversor) 
Fonte: O autor 
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4.3.3 Configuração do laboratório (máquinas elétricas com um transformador 

isolando o MODEM RX da rede elétrica) 

 

Uma das grandes vantagens oferecidas pelo padrão G3-PLC, é a capacidade do 

sinal de atravessar transformadores sem o uso de qualquer dispositivo para 

acoplamento, conforme explicado no item 3.6. 

Para estimar o desempenho da transmissão de dados em condições no qual o 

sinal PLC precisa atravessar transformadores, foi instalado no laboratório um 

transformador com núcleo de ferro, isolando o MODEM RX da rede elétrica. Na 

Figura 31 (página seguinte) é mostrado o diagrama elétrico do laboratório nas 

condições propostas para este teste e as especificações do transformado utilizado. 
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Figura 31 – Diagrama elétrico do laboratório de máquinas elétricas (com transformador) 
Fonte: O autor 
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4.3.4 Configuração do laboratório (máquinas elétricas com linha de 

transmissão fisicamente simulada com extensão de 6Km) 

 

Uma das vantagens do padrão G3-PLC é a capacidade de transmitir dados por 

longas distâncias (acima de 6 quilômetros), permitindo o seu uso para aplicações 

externas, conforme mencionado no item 3.6. Assim, é muito importante estimar o 

desempenho da transmissão de dados em longas distâncias para atingir o objetivo 

geral deste trabalho. A distância escolhida para os testes foi de 6 quilômetros, 

conforme especificação do padrão G3-PLC. 

Posicionar o MODEM RX a essa distância em relação ao TX faria com que o 

mesmo tivesse que ser instalado fora dos perímetros do IFSP, o que seria inviável. A 

solução encontrada foi simular um canal PLC com 6 quilômetros de extensão. 

Conforme explicado no item 3.4.1, o canal PLC pode ser representado por um 

circuito composto por resistor, indutor, capacitor e uma fonte de condutância. Desta 

maneira, conhecendo as especificações do condutor utilizado, é possível simular um 

canal PLC com a extensão desejada. 

De acordo com o catálogo Nambei (2012), um condutor de cabo isolado NBR 

NM280, classe 1 (condutor sólido para cabos unipolares e multipolares), com seção 

nominal de 2,5mm², apresenta a 20ºC e em conduto fechado, as seguintes 

propriedades elétricas: 

 Resistência: 7,98Ω/Km; 

 Indutância: 0,188mH/Km (valor calculado através da equação da página 14 

do mesmo catálogo – ver referência Nambei 2012). 

Como a extensão do circuito é de 12 quilômetros (6 quilômetros cada cabo), 

foram utilizados os seguintes parâmetros: 

 Resistência: 95,76Ω (valor comercial adotado: 100Ω / 40W); 

 Indutância: 2,23mH (valor comercial adotado: 3mH / 3 indutores de 1mH 

ligados em série). 

Para obter os valores de capacitância e condutância, não fornecidos pelo 

fabricante do cabo e que variam de acordo com a distância entre os condutores no 

interior do conduto, foi utilizado o trabalho de Dabak (2012), que através de medidas 

realizadas em campo, estabeleceu a seguinte relação para linhas de transmissão de 

média tensão: L = 1.9e-6 H/m, C = 8e-12 F/m, R= 0.03 Ohm/m, G = 1.5e-6 S/m. Foi 

utilizada essa relação para obter o valor aproximado da capacitância, visto que a 
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linha de transmissão utilizada no experimento é de baixa tensão. A condutância 

apresentada pela linha foi ignorada, pois seguindo a relação estabelecida no 

trabalho de Dabak (2012), a potência dissipada no circuito seria muito alta podendo 

danificar os componentes utilizados. De qualquer maneira, a condutância da linha de 

transmissão não prejudica a simulação, pois a frequência mais alta do sinal PLC (em 

relação à frequência da rede), faz com que o mesmo seja afetado maiormente pela 

indutância e capacitância da linha. A condutância provocaria um efeito semelhante a 

de uma carga resistiva com baixa impedância conectada à rede elétrica. 

Seguindo essa relação, o seguinte valor de capacitância para uma linha de 

transmissão com extensão de 6Km foi obtido: 

 Capacitância = 48nF (valor comercial adotado: 47nF/250V). 

Na Figura 32 (página seguinte) é mostrado o diagrama elétrico do laboratório nas 

condições propostas para este teste. 
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Figura 32 – Diagrama elétrico do laboratório de máquinas elétricas (linha simulada) 
Fonte: O autor 
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4.3.5 Configuração do laboratório (máquinas elétricas com inversor, linha de 

transmissão fisicamente simulada com extensão de 6Km e transformador 

isolando o MODEM RX) 

 

Para finalizar os testes no laboratório de máquinas elétricas, foi simulada a 

situação mais crítica entre todas. O motor M2 controlado por um inversor, e o 

MODEM RX isolado por um transformador que por sua vez estava conectado à uma 

linha de transmissão simulada com extensão de quilômetros. Na Figura 32 é 

mostrado o diagrama elétrico do laboratório nas condições propostas para este 

teste. 
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Figura 33 – Diagrama elétrico do laboratório de máquinas elétricas (linha simulada) 

Fonte: O autor 
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4.3.6 Análise do canal PLC 

 

Para análise do canal PLC, foi utilizado um osciloscópio digital modelo TDS2012B 

da Agilent. O mesmo foi configurado para estimar o espectro de frequência na faixa 

entre 0 e 500KHz (cobrindo todo o espectro utilizado pelo PLC de banda estreita). 

Esse modelo de osciloscópio utiliza a transformada rápida de Fourier para estimar o 

espectro de frequência. As medições realizadas serão exportadas através da porta 

USB do mesmo. 

Na Figura 34, uma ilustração do display do osciloscópio demonstrando a 

configuração que será utilizada nas medidas realizadas, onde: 

1- Frequência no centro do display; 

2- Escala vertical em dB por divisão (0dB = 1VRms); 

3- Escala horizontal em frequência por divisão; 

4- Taxa de amostragem; 

5- Tipo de janela. 

 

Figura 34 – Configuração do osciloscópio TDS2012B 
Fonte: O autor 
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4.3.7 Programa computacional para configuração e teste de comunicação dos 

MODEMs 

 

Para estimar o desempenho da transmissão de dados nas diferentes condições 

propostas, foi utilizado o programa “MAX2992 Simple Connect” (Figura 35). Esse 

software permite configurar e realizar testes de comunicação com os MODEMs 

SGCM-P40 conectados ao PC através de uma porta serial RS-232. É possível 

determinar o modo de operação (TX ou RX – Figura 36), a faixa de frequência a ser 

utilizada na transmissão (Figura 37), o tipo de modulação da subportadora (Figura 

38), o ganho do transmissor (Figura 39) e a quantidade / tamanho dos pacotes de 

dados (Figura 40) que foram transmitidos durante o teste de comunicação.  

 

 

 

Figura 35 – MAX2992 Simple Connect Software 
Fonte: O autor 
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Figura 36 – Modo de operação do MODEM 
Fonte: O autor 

 

 

 
Figura 37 – Seleção da faixa de frequência a ser utilizada na comunicação 

Fonte: O autor 
 

 

 
Figura 38 – Tipo de modulação da subportadora a ser utilizado na comunicação 

Fonte: O autor 
 

 
 

Figura 39 – Ganho do MODEM TX 
Fonte: O autor 
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Figura 40 – Quantidade e tamanho dos pacotes de dados a serem enviados 
Fonte: O autor 

 

Para realizar testes de comunicação, o MODEM TX controlado pelo programa, 

envia os pacotes de dados solicitados (Figura 41) com códigos que serão 

reconhecidos pelo MODEM RX. Ao receber os pacotes, o programa que controla o 

MODEM RX indica a quantidade de pacotes recebidos e a taxa de transmissão de 

dados em bits por segundo (Figura 42). Assim é possível estimar o desempenho da 

transmissão de dados através da taxa de transmissão e taxa de erro (quantidade de 

pacotes perdidos). 

 

 

Figura 41 – Pacotes de dados enviados pelo MODEM TX 
Fonte: O autor 
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Figura 42 – Pacotes de dados recebidos pelo MODEM RX e taxa de transmissão de 
dados 

Fonte: O Autor 
 

O tamanho máximo do pacote de dados varia de acordo com o tipo de modulação 

selecionado, conforme Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Tamanho máximo e mínimo do pacote de dados 

Modulação Tamanho máximo (bytes) Tamanho mínimo (bytes) 

D8PSK 200 1 

DQPSK 235 2 

DBPSK 235 2 

ROBO 243 1 

Fonte: Great Tech Corp (2012) 

 
 
4.3.8 Faixa de frequência e modulação da subportadora utilizada nos testes 
 

Conforme citado no item 3.6.1, o padrão G3-PLC operando na faixa de frequência 

estabelecida pela FCC (145,3 – 478,125KHz) consegue maiores taxas de 

transmissão, pois a faixa mais larga permite a transmissão de 72 subportadoras, 

enquanto que operando na faixa do CENELEC-A (35,9 – 90,6KHz) são transmitidas 

36 subportadoras. Assim é relevante realizar testes com essas duas faixas de 

frequência para comparar o desempenho das mesmas. 

Segundo Baraboi (2013), quanto menor a faixa de frequência maior a potência do 

ruído, sendo particularmente desafiador operar com o PLC em frequências abaixo 
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de 150KHz. Assim, é relevante utilizar também a outra faixa estabelecida pelo 

CENELEC, para comparar o desempenho de uma faixa mais estreita e que opera 

em frequência maior (CENELEC BC). Por apresentar características semelhantes à 

faixa estabelecida pela FCC, não foram realizados testes com as faixas 

estabelecidas pela ARIB. Desta maneira, nos testes foram utilizadas as seguintes 

faixas: 

 FCC (145KHz - 478KHz); 

 CENELEC A (36KHz - 90KHz); 

 CENELEC BC (98KHz - 137KHz). 

 

Conforme explicado no item 3.6.2, o tipo de modulação da subportadora influencia 

na taxa de transmissão e também na taxa de erros. Em canais com boas condições, 

a modulação D8PSK que proporciona maior taxa de transmissão pode ser utilizada. 

Entretanto, em canais com muito ruído e dispositivos que oferecem atenuação, este 

tipo de modulação apresentará uma grande taxa de erros. Em canais com condições 

ruins, a modulação ROBO deve ser utilizada, pois embora apresente a menor taxa 

de transmissão, é a modulação mais robusta de todas as disponíveis. Desta 

maneira, foram realizados testes com todas as modulações disponíveis (D8PSK, 

DQPSK, DBPSK e ROBO) a fim de fazer um comparativo entre as mesmas. 

 

4.3.9 Procedimento para estimar o desempenho da transmissão de dados 

 

Para estimar o desempenho da transmissão de dados nas condições 

estabelecidas nos itens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 e 4.3.5, foram realizados os 

seguintes procedimentos: 

 Conexão dos dois MODEMs ao canal PLC conforme posição e condições 

estabelecidas nos diagramas dos itens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 e 4.3.5; 

 Conexão dos dois MODEMs em computadores portáteis diferentes para 

comunicação com o programa MAX2992 Simple Connect; 

 Configuração do MODEM TX para ganho máximo de transmissão (6dB); 

 Envio de 1000 pacotes de dados (com tamanho máximo), realizando o 

mesmo processo para cada tipo de modulação da subportadora (D8PSK, 

DQPSK, DBPSK e ROBO); 
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 Realização da etapa anterior com as faixas de frequências selecionadas no 

item 4.3.8 (FCC, CENELEC-A e CENELEC-BC); 

 Monitoramento da taxa de transmissão e quantidade de pacotes de dados 

perdidos através do software conectado ao MODEM RX; 

 Monitoramento do canal PLC durante a transmissão com um osciloscópio 

(no modo analisador de espectro) conectado tanto no transmissor quanto 

no receptor. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. ANÁLISE DO CANAL PLC DO LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS 

 

Com o objetivo de analisar as condições do canal de comunicação, foi feita a 

verificação do espectro de frequência que será utilizado pelo sinal PLC nas fases R 

e S, sem qualquer máquina elétrica em operação. O gráfico do espectro de 

frequência obtido pelo osciloscópio é demonstrado na Figura 43. A faixa de 

frequência entre 33KHz e 100 KHz foi a que apresentou ruídos com maior amplitude, 

confirmando a afirmação de Baraboi (2013) de que abaixo de 150KHz os ruídos 

apresentam maior potência, prejudicando o sinal PLC. Essa situação é 

particularmente prejudicial para as transmissões feitas na faixa estabelecida pelo 

CENELEC-A (36-90KHz). 
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Figura 43 – Canal PLC do laboratório de máquinas elétricas (sem motores em 
operação) 

Fonte: O autor 
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5.2. RESULTADOS OBTIDOS COM OS MOTORES ELÉTRICOS DESLIGADOS 

 

A primeira bateria de testes foi feita de acordo com as condições estabelecidas no 

item 4.3.1, porém com os motores desligados. Os resultados são mostrados na 

Tabela 1. Com a modulação D8PSK utilizada nas subportadoras, todos os pacotes 

enviados pelo modem transmissor foram perdidos. Somente a presença de 

disjuntores na linha de transmissão foi suficiente para atenuar e corromper o sinal 

PLC neste tipo de modulação. Conforme esperado, os sinais transmitidos na faixa 

CENELEC-A (faixa com ruídos de maior amplitude) apresentaram o pior 

desempenho. Somente com a modulação ROBO houve comunicação com o 

receptor, e mesmo assim 81% dos dados foram perdidos. A modulação ROBO 

apresentou o melhor desempenho, pois mesmo com uma taxa de transmissão 

inferior à modulação DBPSK, conseguiu manter comunicação até mesmo na faixa 

CENELEC A. Conforme esperado, a faixa estabelecida pela FCC permitiu as 

maiores taxas de transmissão, isto devido o maior espectro disponível e que permite 

maior número de subportadoras com dados. 

 

Tabela 1 – Resultados obtidos nos testes com os motores desligados 

Faixa de frequência 
Modulação das 
subportadoras 

Pacotes 
recebidos 

Pacotes 
Perdidos 

Taxa de 
Transferência 

FCC (145KHz – 478KHz) 

D8PSK 0 1000 (100%) 0bps 

DQPSK 229 771 (77,1%) 3760bps 

DBPSK 1000 0 (0%) 109040bps 

ROBO 1000 0 (0%) 34992bps 

CENELEC A (36KHz – 
90KHz) 

D8PSK 0 1000 (100%) 0bps 

DQPSK 0 1000 (100%) 0bps 

DBPSK 0 1000 (100%) 0bps 

ROBO 189 811 (81,1%) 6384bps 

CENELEC BC (98KHz – 
137KHz) 

D8PSK 0 1000 (100%) 0bps 

DQPSK 981 19 (1,9%) 25760bps 

DBPSK 1000 0 (0%) 15104bps 

ROBO 1000 0 (0%) 4464bps 

Fonte: O autor 

 
Foi feita a análise do canal PLC em dois pontos (transmissor e receptor). Na 

Figura 44, é mostrada a comparação do espectro de frequência do canal sem o sinal 

PLC (linha em vermelho) e com o sinal PLC transmitindo na faixa FCC (linha em 
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azul). Conforme indicado no gráfico, em alguns pontos a amplitude do ruído é maior 

que a amplitude do sinal PLC. 
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Figura 44 – Canal PLC (motores desligados) sem sinal PLC (vermelho) e com sinal 
PLC transmitindo na faixa FCC (azul) 

Fonte: O autor 

 

Na Figura 45, é mostrada a comparação do espectro de frequência do canal sem 

o sinal PLC (linha em vermelho), com o sinal PLC transmitindo na faixa CENELEC A 

(linha em azul) e com o sinal PLC transmitindo na faixa CENELEC BC. Conforme 

indicado no gráfico, na faixa CENELEC A, o ruído do canal (em vermelho) apresenta 

amplitude maior que o sinal PLC (em azul), mesmo no ponto de transmissão. 
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Figura 45 – Canal PLC (motores desligados) sem sinal PLC (vermelho), com sinal 
PLC transmitindo na faixa CENELEC A (azul) e com sinal PLC transmitindo na faixa 

CENELEC BC 
Fonte: O autor 

 

Nas figuras mostradas a seguir, será feito um comparativo do espectro de 

frequência entre o canal com o sinal PLC no ponto de transmissão (TX) e o canal 

com o sinal PLC no ponto de recepção (RX), para a faixa FCC (Figura 46), 

CENELEC A (Figura 47) e CENELEC BC (Figura 48). O canal com o sinal PLC no 

ponto de transmissão está em vermelho e no ponto de recepção está em azul. Os 

gráficos indicam a redução da amplitude do sinal no ponto de recepção devido a 

atenuação provocada pelo caminho, conforme esperado. 
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Figura 46 – Canal PLC transmitindo na faixa FCC no ponto de transmissão 
(vermelho) e no ponto de recepção (azul) 

Fonte: O autor 
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Figura 47 – Canal PLC transmitindo na faixa CENELEC A no ponto de 
transmissão (vermelho) e no ponto de recepção (azul) 

Fonte: O autor 
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Figura 48 – Canal PLC transmitindo na faixa CENELEC BC no ponto de transmissão 

(vermelho) e no ponto de recepção (azul) 
Fonte: O autor 

 

Na Tabela 2 são mostrados os resultados com o MODEM RX conectado em fases 

diferentes (R e T, sendo que o transmissor estava conectado nas fases R e S). 

Nesta situação, em todas as faixas de frequência, todos os pacotes foram perdidos 

nas modulações D8PSK e DQPSK. Novamente a modulação ROBO apresentou os 

melhores resultados, mantendo o mesmo desempenho obtido quando os MODEMs 

estavam conectados na mesma fase. Surpreendentemente, na faixa CENELEC A, o 

resultado obtido foi ainda melhor, com 276 pacotes recebidos (com MODEMs 

conectados na mesma fase, foram recebidos apenas 189 pacotes). 

 

Tabela 2 – Resultados obtidos nos testes com os motores desligados e fases 
invertidas 

Faixa de frequência 
Modulação das 
subportadoras 

Pacotes 
recebidos 

Pacotes 
Perdidos 

Taxa de 
Transferência 

FCC (145KHz – 478KHz) 
DBPSK 453 547 (54,7%) 59024bps 

ROBO 1000 0 (0%) 34992bps 

CENELEC A (36KHz – 
90KHz) 

DBPSK 0 1000 (100%) 0bps 

ROBO 276 724 (72,4%) 6384bps 

CENELEC BC (98KHz – 
137KHz) 

DBPSK 1000 0 (0%) 15104bps 

ROBO 1000 0 (0%) 4464bps 

Fonte: O autor 
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Os resultados obtidos mostram que o padrão G3-PLC permite comunicação com 

os MODEMs conectados em fases diferentes, diferentemente do que afirmou Intellon 

(2007) a respeito dos PLCs de banda estreita. Essa característica é muito útil para a 

comunicação em ambiente industrial, visto que nestes locais a instalação elétrica é 

trifásica e dividida em circuitos, sendo muito grande a possibilidade de MODEMs 

serem conectados em fases diferentes. 

 

5.3. RESULTADOS OBTIDOS COM OS MOTORES ELÉTRICOS ACIONADOS 

 

Foram realizados testes de acordo com as condições estabelecidas no item 4.3.1 

e com os seis motores trifásicos acionados. Os resultados são mostrados na Tabela 

3. Os motores elétricos não afetaram o desempenho da transmissão de dados, 

sendo que não houve alteração significativa nos resultados obtidos. Diferentemente 

do esperado, houve até mesmo uma pequena melhora, semelhante ao ocorrido com 

Da Rosa (2012). Na Tabela 2, os resultados obtidos com a modulação D8PSK foram 

omitidos, pois apresentaram resultados iguais aos obtidos no item 5.2 (todos os 

pacotes perdidos). Novamente, a modulação ROBO apresentou melhor 

desempenho. 

 

Tabela 3 – Resultados obtidos nos testes com os motores acionados 

Faixa de frequência 
Modulação das 
subportadoras 

Pacotes 
recebidos 

Pacotes 
Perdidos 

Taxa de 
Transferência 

FCC (145KHz – 478KHz) 

DQPSK 15 985 (98,5%) 3760bps 

DBPSK 1000 0 (0%) 112800bps 

ROBO 1000 0 (0%) 34992bps 

CENELEC A (36KHz – 
90KHz) 

DQPSK 0 1000 (100%) 0bps 

DBPSK 0 1000 (100%) 0 bps 

ROBO 243 757 (75,7%) 4256bps 

CENELEC BC (98KHz – 
137KHz) 

DQPSK 996 4 (0,4%) 25760bps 

DBPSK 1000 0 (0%) 15104bps 

ROBO 1000 0 (0%) 4464bps 

Fonte: O autor 

 

Na Tabela 4 são mostrados os resultados com o MODEM RX conectado em fases 

diferentes (R e T, sendo que o transmissor estava conectado nas fases R e S). 

Novamente não houve alterações significativas com os motores acionados. 
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Tabela 4 – Resultados obtidos nos testes com os motores acionados e fases 
invertidas 

Faixa de frequência 
Modulação das 
subportadoras 

Pacotes 
recebidos 

Pacotes 
Perdidos 

Taxa de 
Transferência 

FCC (145KHz – 478KHz) 
DBPSK 448 552 (55,2%) 45120bps 

ROBO 1000 0 (0%) 34272bps 

CENELEC A (36KHz – 
90KHz) 

DBPSK 0 1000 (100%) 0bps 

ROBO 208 792 (79,2%) 4256bps 

CENELEC BC (98KHz – 
137KHz) 

DBPSK 1000 0 (0%) 15104bps 

ROBO 1000 0 (0%) 4464bps 

Fonte: O autor 

 

Comparando o espectro de frequência do canal PLC com e sem os motores 

acionados no gráfico da Figura 49, não é possível identificar qualquer diferença. Os 

motores elétricos não provocaram interferência significativa no canal, o que ficou 

comprovado com o desempenho da comunicação que foi semelhante ao obtido com 

os motores elétricos desligados. 
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Figura 49 – Canal PLC com motores elétricos acionados (azul) e com motores 
desligados (vermelho) 

Fonte: O autor 
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5.4. RESULTADOS OBTIDOS COM O INVERSOR DE FREQUÊNCIA E MOTORES 

ELÉTRICOS ACIONADOS 

 

Foram realizados testes de acordo com as condições estabelecidas no item 4.3.2, 

ou seja, com os seis motores trifásicos acionados, sendo um deles acionado por um 

inversor de frequência posicionado próximo ao MODEM TX. Os resultados são 

mostrados na Tabela 5. O inversor de frequência afetou significantemente o 

desempenho da transmissão de dados para a modulação DBPSK. Somente as 

modulações DBPSK e ROBO conseguiram transmitir pacotes com o inversor de 

frequência ligado próximo do MODEM TX. A modulação ROBO novamente 

apresentou o melhor resultado, não tendo qualquer alteração no desempenho com o 

inversor de frequência ligado. 

 

Tabela 5 – Resultados obtidos nos testes com o inversor de frequência e os motores 
acionados 

Faixa de frequência 
Modulação das 
subportadoras 

Pacotes 
recebidos 

Pacotes 
Perdidos 

Taxa de 
Transferência 

FCC (145KHz – 478KHz) 
DBPSK 729 271 (27,1%) 112800bps 

ROBO 1000 0 (0%) 34992bps 

CENELEC A (36KHz – 
90KHz) 

DBPSK 0 1000 (100%) 0bps 

ROBO 277 723 (72,3%) 4256bps 

CENELEC BC (98KHz – 
137KHz) 

DBPSK 866 134 (13,4%) 15104bps 

ROBO 1000 0 (0%) 4464bps 

Fonte: O autor 

 

Comparando o espectro de frequência do canal PLC com e sem o inversor de 

frequência acionado no gráfico da Figura 50, é possível identificar aumento da 

amplitude do ruído no canal PLC. Conforme indicado no gráfico, na faixa de 

frequência entre 32KHz e 200KHz houve aumento da amplitude do ruído quando o 

inversor de frequência estava acionado. 
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Figura 50 – Canal PLC com inversor de frequência acionado (azul) e com inversor 
desligado (vermelho) 

Fonte: O autor 

 

5.5. RESULTADOS OBTIDOS COM O TRANSFORMADOR ISOLANDO O MODEM 

RX E MOTORES ELÉTRICOS ACIONADOS 

 

Foram realizados testes de acordo com as condições estabelecidas no item 4.3.3, 

ou seja, com os seis motores trifásicos acionados, e um transformador isolando o 

MODEM RX. Os resultados são mostrados na Tabela 6. Na faixa CENELEC A, todos 

os pacotes enviados foram perdidos, e por isso os resultados foram omitidos (o 

mesmo ocorreu com a modulação DQPSK). A modulação ROBO apresentou 

excelente desempenho, com pouquíssima alteração em relação à segunda bateria 

de testes. 
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Tabela 6 – Resultados obtidos nos testes com os motores ligados e transformador 
isolando o MODEM RX 

 

Faixa de frequência 
Modulação das 
subportadoras 

Pacotes 
recebidos 

Pacotes 
Perdidos 

Taxa de 
Transferência 

FCC (145KHz – 478KHz) 
DBPSK 0 1000 (0%) 0bps 

ROBO 996 4 (0,4%) 34992bps 

CENELEC BC (98KHz – 
137KHz) 

DBPSK 1000 0 (0%) 15104bps 

ROBO 1000 0 (0%) 4464bps 

Fonte: O autor 

 

 

5.6. RESULTADOS OBTIDOS COM O CIRCUITO SIMULADOR DE LINHA COM 

6KM DE EXTENSÃO ISOLANDO O MODEM RX E MOTORES ELÉTRICOS 

ACIONADOS 

 

Foram realizados testes de acordo com as condições estabelecidas no item 4.3.4, 

ou seja, com os seis motores trifásicos acionados, e um circuito que simula uma 

linha com 6Km de extensão isolando o MODEM RX. Os resultados são mostrados 

na Tabela 7. Na faixa CENELEC A com a modulação ROBO, surpreendentemente, 

foi obtido o melhor resultado entre todas as condições para essa faixa, onde 811 

pacotes foram recebidos. Muito provavelmente a linha de transmissão atuou como 

um filtro para os ruídos presentes na faixa CENELEC-A. A modulação ROBO 

novamente apresentou o melhor desempenho, com baixa taxa de pacotes perdidos. 

  

Tabela 7 – Resultados obtidos nos testes com os motores ligados e circuito 
simulador de linha com 6Km de extensão isolando o MODEM RX 

Faixa de frequência 
Modulação das 
subportadoras 

Pacotes 
recebidos 

Pacotes 
Perdidos 

Taxa de 
Transferência 

FCC (145KHz – 478KHz) 
DBPSK 842 158 (15,8%) 86480bps 

ROBO 999 1 (0,1%) 30080bps 

CENELEC A (36KHz – 
90KHz) 

DBPSK 0 1000 (100%) 0bps 

ROBO 811 189 (18,9%) 4256bps 

CENELEC BC (98KHz – 
137KHz) 

DBPSK 1000 0 (0%) 15104bps 

ROBO 1000 0 (0%) 4464bps 

Fonte: O autor 

 

Analisando o espectro de frequência do canal PLC operando na faixa FCC (Figura 

49) no ponto de recepção (linha em azul) e no ponto de transmissão (linha em 
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vermelho), constatou-se que nas frequências mais altas houve uma atenuação maior 

do sinal, isto devido a reatância indutiva que provoca maior atenuação a medida que 

a frequência aumenta. Quanto maior a extensão de uma linha de transmissão, maior 

é a indutância apresentada pela mesma, e consequentemente maior a reatância 

indutiva. 

0 100k 200k 300k 400k 500k

-60

-40

-20

0

20

40

60

Transmissão utilizando faixa FCC nos pontos TX e RX (simulador de 6Km)

 Canal Transmitindo FCC (RX)

 Canal Transmitindo FCC (TX)

 

 

A
m

p
lit

u
d

e
 (

d
B

)

Frequência (KHz)

         FCC

145K - 478KHz

Atenuação aumenta de acordo com a faixa de frequência

 

 Figura 51 – Canal PLC com o simulador de linha com 6Km de extensão no ponto 
de transmissão (vermelho) e no ponto de recepção (azul) 

Fonte: O autor 
 

5.7. RESULTADOS OBTIDOS COM O CIRCUITO SIMULADOR DE LINHA COM 

6KM DE EXTENSÃO, TRANSFORMADOR ISOLANDO O MODEM RX E 

INVERSOR DE FREQUÊNCIA 

 

Foram realizados testes de acordo com as condições estabelecidas no item 4.3.5, 

ou seja, com os seis motores trifásicos acionados (um dos motores acionado por 

inversor de frequência próximo ao MODEM TX), um circuito que simula uma linha 

com 6Km de extensão e um transformador isolando o MODEM RX. Os resultados 

são mostrados na Tabela 8. Essa foi a situação mais crítica de todas as simulações 

de ambiente industrial. Na faixa CENELEC A, todos os pacotes enviados foram 
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perdidos, e por isso os resultados foram omitidos. A modulação ROBO apresentou o 

melhor desempenho, funcionando tanto na faixa FCC quanto na CENELEC BC e 

com a menor taxa de erro. 

 

Tabela 8 – Resultados obtidos nos testes com os motores ligados e transformador 
isolando o MODEM RX 

Faixa de frequência 
Modulação das 
subportadoras 

Pacotes 
recebidos 

Pacotes 
Perdidos 

Taxa de 
Transferência 

FCC (145KHz – 478KHz) 
DBPSK 0 1000 (0%) 0bps 

ROBO 930 70 (7%) 27216bps 

CENELEC BC (98KHz – 
137KHz) 

DBPSK 976 24 (2,4%) 15104bps 

ROBO 1000 0 (0%) 4464bps 

Fonte: O autor 

 

 

5.8. MODULAÇÃO DAS SUBPORTADORAS RECOMENDADA PARA O 

AMBIENTE INDUSTRIAL 

 

Devido à menor taxa de pacotes de dados perdidos em todas as condições 

simuladas, ficou comprovado que a modulação ROBO para as subportadoras é a 

mais recomendada para o uso em ambiente industrial. Conforme explicado no item 

3.6.2.1, no modo ROBO (Robust Operation) é utilizada a modulação DBPSK, porém 

com um sistema de codificação no qual cada bit é repetido quatro vezes, tornando o 

sistema mais robusto em relação às dificuldades enfrentadas no canal PLC. Este 

processo faz com que a taxa de transmissão também seja reduzida pelo fator 4, 

entretanto o ganho de confiabilidade supera essa desvantagem (menor taxa de 

transmissão em comparação com a modulação DBPSK convencional). 

Nas Figuras 52 e 53, são mostrados respectivamente, os gráficos com a taxa de 

transmissão e taxa percentual de pacotes perdidos do sinal G3-PLC com 

subportadoras com modulação ROBO nas faixas FCC (145KHz-478KHz), CENELEC 

A (36KHz – 90KHz) e CENELEC BC (98KHz – 137KHz). Nos gráficos, os valores 

são distribuídos de acordo com as condições dos testes realizados, onde: 

1- Testes realizados com os motores elétricos desligados; 

2- Testes realizados com os motores elétricos acionados; 

3- Testes realizados com os motores elétricos acionados, sendo que o motor 

próximo ao MODEM TX é acionado por um inversor de frequência; 
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4- Testes realizados com os motores elétricos acionados e um transformador 

isolando o MODEM RX; 

5- Testes realizados com os motores elétricos acionados e um simulador de linha 

com extensão de 6Km isolando o MODEM RX; 

6- Testes realizados com motores elétricos acionados (motor elétrico próximo ao 

MODEM TX acionado por um inversor de frequência), simulador de linha com 

extensão de 6Km e transformador isolando o MODEM RX. 
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Figura 52 – Gráfico com taxas de transmissão de dados (em bits por segundo) 
nas faixas FCC (verde), CENELEC A (vermelho) e CENELEC BC (azul) 

Fonte: O autor 
 

Observando-se o gráfico da Figura 52, é possível constatar que operando na faixa 

CENELEC-A (linha vermelha), o padrão G3-PLC não apresentou resultado 

satisfatório, sendo que nas condições 4 e 6, não houve comunicação entre os 

MODEMs. Tal situação inviabilizaria o uso do padrão G3-PLC em ambiente industrial 

quando operando na faixa CENELEC-A. Tal situação ocorreu devido a maior 

amplitude do ruído na faixa entre 33KHz e 100KHz do canal PLC, conforme 

demonstrado no item 5.1. O ruído com amplitude maior não era proveniente das 

máquinas elétricas e inversor de frequência utilizados nos testes, embora o inversor 
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tenha aumentado a amplitude do ruído nessa mesma faixa, conforme mostrado no 

item 5.4. É possível também observar que as máquinas elétricas e inversor de 

frequência não alteraram significativamente a taxa de transferência de dados, sendo 

que na faixa CENELEC BC, a taxa de transmissão não sofreu qualquer alteração. 

Embora o sinal G3-PLC operando na faixa CENELEC-BC tenha apresentado 

melhor estabilidade, a baixa taxa de transmissão de dados (4464bps) inviabilizaria o 

seu uso em redes industriais. Operando na faixa FCC, a taxa de transmissão de 

dados manteve-se acima de 30000bps, com exceção da condição mais crítica de 

operação, onde obteve uma taxa de 27216bps. Essa taxa de transmissão atende os 

requisitos das redes industrias, visto que padrões já consolidados como o 

PROFIBUS e MODBUS operam com taxas de 9600bps para distâncias de até 1200 

metros no máximo (SOUZA, 2006). O padrão G3-PLC operando na faixa FCC 

obteve a taxa mínima de 27216bps com uma distância de 6 quilômetros entre o 

transmissor e receptor, sendo que atravessou um transformador sem o uso de 

qualquer dispositivo de acoplagem do sinal. 
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Figura 53 – Gráfico com taxas de pacotes de dados perdidos (percentual) nas 
faixas FCC (verde), CENELEC A (vermelho) e CENELEC BC (azul) 

Fonte: O autor 
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Observando-se o gráfico da Figura 53, é possível chegar a mesma conclusão, ou 

seja, é inviável utilizar o padrão G3-PLC operando na faixa CENELEC-A (linha 

vermelha) devido à instabilidade em relação às condições do canal e alta taxa de 

erro. O padrão G3-PLC operando na faixa CENELEC-BC (linha azul) apresentou 

maior estabilidade em relação às condições do canal, porém devido à baixa taxa de 

transmissão demonstrada no gráfico da Figura 50, seu uso em ambiente industrial é 

inviável. O padrão G3-PLC operando na faixa FCC (linha verde) apresentou uma 

pequena taxa de erro na condição mais crítica (6), porém a maior taxa de 

transmissão aliada a confiabilidade (baixa taxa de erro na condição mais crítica), o 

torna mais recomendável para tentativa de uso em ambiente industrial. 

A baixa taxa de transmissão na faixa CENELEC-A ocorre devido ao menor 

espectro de frequência destinado à mesma (98KHz – 137KHz). Vale ressaltar que 

este resultado reflete as condições do canal PLC do laboratório de máquinas 

elétricas do IFSP (Campus São Paulo), onde havia ruídos com maior amplitude na 

faixa CENELEC-A (onde o padrão G3-PLC apresentou o pior desempenho, sendo 

que esse ruído não foi provocado pelos motores ou inversor de frequência) e 

melhores condições na faixa destinada ao CENELEC-BC. Como se trata de um 

pequeno espectro dentro de uma faixa onde os ruídos apresentam maior amplitude 

(abaixo de 150KHz), o funcionamento na faixa CENELEC-BC pode apresentar 

problemas em outros ambientes. Devido a maior largura da faixa FCC (145KHz – 

478KHz), ruídos terão menor influência na qualidade de transmissão, visto que os 

dados poderão ser transferidos para outras subportadoras com melhores condições, 

conforme explicado no item 3.5.4. 

Vale ressaltar que existe a possibilidade da taxa de erros (7% dos pacotes 

perdidos) apresentada na faixa FCC interferir no dispositivo industrial conectado à 

mesma (CLP, SDCD e etc.). É necessário haver uma interface com um protocolo 

que possa identificar a perda do dado e requisitá-lo novamente, sendo que durante 

esse processo, a comunicação deverá ser interrompida (interferindo no tempo de 

resposta). 
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6. CONCLUSÃO 

 

O uso da tecnologia PLC pode solucionar muitos problemas relacionados à 

infraestrutura e custos de instalação de sistemas de transmissão de dados. Em 

determinadas condições, pode substituir com vantagens as tecnologias 

“concorrentes”, aproveitando da infraestrutura já existente. Problemas com ruídos e 

atenuação que inviabilizavam ou diminuíam a confiabilidade das comunicações 

através desse canal, contribuíram, no passado, para o ostracismo desta tecnologia. 

Entretanto com o desenvolvimento de novas técnicas de modulação e 

processamento digital, a tecnologia PLC passou a mostrar-se viável para diversas 

aplicações. Com a união de empresas, centros de pesquisas e órgãos 

governamentais que regulam as telecomunicações, padrões foram desenvolvidos e 

recentemente aprovados, encerrando um dos maiores entraves para a disseminação 

da tecnologia, ou seja, a falta de padronização. 

Na Europa e Estados Unidos, a tecnologia PLC já é uma realidade, sendo que 

milhões de residências utilizam o PLC de banda larga para compartilhamento de 

dados e serviços de multimídia. O PLC de banda estreita é utilizado para medição 

inteligente de consumo de energia elétrica (smart meter) também em milhões de 

residências. 

No Brasil, a aplicação e estudo dessa tecnologia tem sido tímido e focado quase 

que totalmente na internet banda larga através da rede de energia elétrica. 

Entretanto, mesmo com muito investimento nesta linha de pesquisa na Europa, essa 

aplicação mostrou-se inviável, conforme explicado na revisão bibliográfica deste 

trabalho. A viabilidade do PLC banda larga é restrita a aplicações internas (indoor), 

onde há um grande mercado em potencial. 

O governo brasileiro há alguns anos mostrou interesse na instalação de 

medidores inteligente de consumo (smart metering), algo inevitável diante do desafio 

de medir e controlar o consumo de forma eficiente, evitando desperdícios e fraudes 

por parte de consumidores. Haverá então uma grande demanda, visto que no Brasil 

há cerca de 60 milhões de medidores analógicos. 

O smart metering utiliza o PLC de banda estreita, uma tecnologia que tem sido 

colocada em segundo plano nos estudos sobre o PLC no Brasil. Mesmo em 

aplicações onde a taxa de transmissão de dados é baixa, os estudos sempre 

envolvem o PLC de banda larga, conforme citado na revisão bibliográfica. A 
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ANATEL nem mesmo regulamentou a faixa de frequência destinada ao PLC de 

banda estreita. 

O padrão G3-PLC para PLCs de banda estreita foi transformado pelo ITU e IEEE 

em um padrão internacional e mesmo assim não são encontrados estudos sobre 

esse padrão em trabalhos acadêmicos no Brasil.  

O estudo do uso do padrão G3-PLC em ambiente industrial, realizado neste 

trabalho, mostrou que desde que uma faixa de frequência mais larga seja destinada 

ao PLC, é possível ter um sistema de transmissão de dados com uma taxa de 

transferência alta o suficiente para a maioria das aplicações industriais, mesmo em 

condições críticas como longas linhas de transmissão e transformadores como 

obstáculos. 

Máquinas elétricas não afetaram o desempenho da comunicação. Nem mesmo o 

inversor de frequência afetou a transmissão de dados do padrão G3-PLC operando 

no modo ROBO (modulação com codificação e técnicas especiais para correção de 

erros e recuperação dos dados). 

Desta maneira, o padrão G3-PLC, pode se tornar uma alternativa viável para 

redes industriais em situações onde a implantação de uma nova infraestrutura é 

considerada um obstáculo ou apresenta custo elevado aliado ao longo tempo de 

instalação. Em ambientes inóspitos onde a rede de energia elétrica já está presente, 

é também uma alternativa viável. 

É importante ressaltar que esse trabalho visou o estudo do comportamento do 

sinal PLC na rede elétrica em situações semelhantes às encontradas em ambiente 

industrial, utilizando-se de um programa computacional de testes disponibilizado 

pelo fabricante do MODEM. Não foi construída e nem há disponível no mercado uma 

interface entre o MODEM G3-PLC e dispositivos industriais que utilizam protocolos 

como o MODBUS, FIELDBUS e PROFIBUS. Assim, não é possível afirmar que a 

taxa de erros apresentada na situação mais crítica (7% dos pacotes de dados 

perdidos) vai interferir no tempo de resposta entre os dispositivos de forma a 

inviabilizar o uso do padrão G3-PLC. Entretanto, com a modulação ROBO, somente 

com o transformador isolando o MODEM RX houve perda de pacotes de dados. 

Para desenvolvimento desta interface, será necessário o desenvolvimento de um 

protocolo que considere a perda de dados nas situações mais críticas, 

interrompendo a comunicação e solicitando novamente os dados perdidos. 
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É importante ressaltar que a ANATEL ainda não regulamentou a faixa de 

frequência para o PLC de banda estreita, e caso a mesma siga o CENELEC, 

disponibilizando um espectro menor, o uso do G3-PLC em ambiente industrial será 

inviável, conforme demonstrado no item 5.8. Entretanto, a disponibilização de uma 

faixa mais larga, como a FCC fez, deve ser acompanhada de muitos estudos devido 

a possibilidade de interferência em outros sistemas de comunicação, como o rádio 

AM por exemplo. 

A seguir, sugestões para trabalhos futuros envolvendo o PLC de banda estreita e 

o padrão G3-PLC: 

 Desenvolvimento de uma interface para conectar o MODEM G3-PLC à 

dispositivos industriais, sendo essa a única maneira de garantir que o padrão 

G3-PLC pode ser utilizado em redes industriais com confiabilidade; 

 Desenvolvimento de um gerador de ruídos semelhante ao proposto por 

Hodgson (2005), pois seria útil para estimar o desempenho do padrão G3-

PLC em situações com ruídos de amplitude maior em diferentes frequências. 

Assim os testes não ficariam restritos às interferências presentes no canal 

PLC onde os testes são realizados; 

 Estudo da interferência emitida pelo PLC de banda estreita utilizando o 

padrão G3-PLC e sua possibilidade de afetar sistemas de comunicação 

operando na mesma ou em frequências próximas; 

 Utilização do padrão G3-PLC para aplicações Smart Metering em redes de 

distribuição de energia elétrica brasileiras; 

 Análise do sinal PLC com placa de aquisição de dados, possibilitando mais e 

melhores detalhes do canal e sinal PLC. 
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