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Niterói – RJ

2022



Danielle Cristine Torrentes Muniz Ferreira da Costa

Power Line Communication e Wi-Fi: análise de desempenho comparativa

entre tecnologias para extensão de redes locais sem fio

Trabalho de Conclusão de Curso apresen-

tado ao Curso de Graduação em Enge-

nharia de Telecomunicações da Universi-

dade Federal Fluminense como requisito

parcial para obtenção do Grau de Enge-

nheiro de Telecomunicações.

Orientadora: Profª. Drª. Dianne Scherly Varela de Medeiros

Niterói – RJ
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Resumo

O desenvolvimento de tecnologias para transmissão de dados de forma eficiente,

segura e de baixo custo é um tema bastante discutido na área de telecomunicações. Ape-

sar de já existir uma vasta gama de tecnologias que permitem o acesso à Internet, alguns

problemas continuam presentes no dia a dia da população, tais como a baixa qualidade

na transmissão de dados e até mesmo a ausência de conexão. A tecnologia Power Line

Communications (PLC) tem se mostrado uma alternativa bastante promissora para re-

solução de problemas de conexão. Para seu funcionamento, a necessidade básica é que

exista rede elétrica no local para a transmissão de dados. Cerca de 99% das residências

no Brasil possuem energia elétrica e portanto, uma boa parcela dessas residências pode-

ria estar conectada. Dessa forma, seria posśıvel habilitar o acesso à Internet em regiões

pouco ou mal atendidas, trazendo grande benef́ıcio à população na forma de inclusão

digital. Além disso, muitas residências utilizam, por comodidade ou até mesmo familia-

ridade, repetidores de sinal Wi-Fi para expandir a cobertura local. Embora esta solução

resolva o problema em questão, outros acabam sendo acarretados, como diminuição da

qualidade da rede. O objetivo deste trabalho é entender até que ponto a tecnologia PLC

pode ser benéfica e amplamente utilizada para aplicações externas e internas. Apesar de

ser bastante interessante pela simplicidade de implantação, a tecnologia PLC ainda deve

ser vista como uma alternativa para resolução de problemas de conectividades que hoje

não são bem atendidos com as demais tecnologias. Portanto, para resultados práticos

propõe-se uma análise comparativa entre a rede fornecida através de um dispositivo PLC

e um repetidor de sinal Wi-Fi, instalados em um ambiente residencial real. Os resultados

mostram um cenário satisfatório, apresentando boas taxas de transmissão e baixo ńıvel de

rúıdo, além de uma maior flexibilidade de instalação em ambientes que já possuem rede

elétrica.

Palavras-chave: Transmissão de dados. Rede elétrica. PLC. Wi-Fi.
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Abstract

The development of technologies for efficient, secure and low-cost data transmis-

sion is a widely discussed topic in the telecommunications area. Although there is already

a wide range of technologies that allow access to the Internet, some problems continue to

be present in the population’s daily lives, such as poor transmission quality and even the

lack of access to any type of connection. The Power Line Communications (PLC) has

been shown to be a very promising alternative for solving connection problems. For its

operation, the basic need is that there is an electrical network in place for data transmis-

sion. About 99% of homes in Brazil have electricity and therefore, a good portion of these

homes could be connected. In this way, it would be possible to enable Internet access in

underserved or underserved regions, bringing great benefits to the population in the form

of digital inclusion. In addition, many homes, for convenience or even familiarity, use

Wi-Fi signal repeaters to expand local coverage. Although this solution solves the problem

in question, others end up being caused, such as a decrease in the quality of the network.

The objective of this work is to understand to what extent PLC technology can be beneficial

and widely used for outdoor and indoor applications. Despite being quite interesting due

to the simplicity of implementation, PLC technology should still be seen as an alternative

to solving connectivity problems that today are not well attended with other technologies.

Therefore, for practical results, we propose a comparative analysis between the network

provided through a PLC device and a Wi-Fi signal repeater, installed in a real residential

environment. The results show a satisfactory scenario, with good transmission rates and

low noise, in addition to greater flexibility of installation in environments that already

have an electrical network.

Keywords: Data Transmission. Electrical Network. PLC. Wi-Fi.
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sempre me orientaram e ajudaram no desenvolvimento da carreira profissional.

Aos meus pais, amigos e familiares, pela base e apoio durante todo o processo.

Ao meu companheiro, Gustavo Pia, que esteve diariamente ao meu lado me incen-

tivando e dando forças para superar quaisquer obstáculos.
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(SSID TP Link 7636) e do (b) repetidor Wi-Fi (SSID VIRADA). Espectro

de 2,4 GHz denso, com 4 redes distintas interferindo na rede Wi-Fi criada

pelos dispositivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.6 Comparação da variação de atraso entre datagramas sucessivos para dife-

rentes valores de largura de banda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4.7 Comparação da vazão da rede para diferentes valores de largura de banda. 40

4.8 Comparação da perda de pacotes para diferentes valores de largura de banda. 41



viii

Lista de Tabelas

4.1 Dados referente ao desempenho da rede com e sem cargas ativa. . . . . . . 42



Sumário

Resumo iv

Abstract v

Agradecimentos vi

Lista de figuras vii

Lista de tabelas viii

1 Introdução 1

1.1 Objetivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2 Estrutura do texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 PLC: Comunicação pela Rede Elétrica 6
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Caṕıtulo 1

Introdução

A cada década que se passa a sociedade torna-se cada vez mais dependente do

mundo digital e isso só é posśıvel graças à evolução tecnológica e ao crescimento das

telecomunicações. Atualmente, a tecnologia está presente em tudo que se faz, seja para

trabalhar, se alimentar, conversar e até mesmo no modo de pensar e agir. O fato é que o

mundo vem sofrendo constantes evoluções, as necessidades têm se tornado cada vez mais

imediatas e só é posśıvel supri-las com o desenvolvimento de novas tecnologias. A demanda

por serviços e meios de comunicação eficientes, seguros e de qualidade tem se tornado cada

vez mais essencial na vida das pessoas. De acordo com o relatório“Estado da Banda Larga

2019”, realizado por representantes de empresas e das Nações Unidas, pela primeira vez

o acesso à Internet passou a estar dispońıvel a mais de 50% da população mundial, ou

seja, cerca de 3,9 bilhões de pessoas. Considerando o número de casas conectadas, houve

um aumento significativo de 2005 a 2018, aproximadamente 18,9%, totalizando cerca de

57,8% de casas com acesso à Internet no mundo1.

Um estudo recente 2 no Brasil mostra um cenário um pouco mais favorável, in-

dicando um aumento do número de casas conectadas, que provavelmente ocorre como

consequência da crise causada pela pandemia de Covid-19. Grande parte das atividades

presenciais tiveram que ser paralisadas e substitúıdas pela remota e isso fez com que o mer-

cado das telecomunicações aquecesse. Assim, os dados da última pesquisa sobre o acesso

à Tecnologia de Informação e Comunicação nos domićılios brasileiros (TIC Domićılios),

do Núcleo de Informação e Comunicação do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI-

1https://broadbandcommission.org/Documents/StateofBroadband19.pdf. Acessado em 23/10/2021
2https://cetic.br/pt/noticia/cresce-o-uso-de-internet-durante-a-pandemia-e-numero-de-usuarios-no-

brasil-chega-a-152-milhoes-e-o-que-aponta-pesquisa-do-cetic-br/. Acesso em: 12/10/2021
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Br), divulgados em agosto de 2021, apontam que 83% dos domićılios brasileiros possuem

acesso à Internet, sendo que para moradores de áreas rurais houve um aumento de 53%

em 2019 para 70% em 2020 2. Apesar do alcance da Internet no páıs ter sido alavancado

no último ano, ainda é viśıvel que grande parte da população continua desassistida, sem

nenhum tipo de acesso à Internet ou com acesso ainda muito precário.

Nesse sentido, vê-se a necessidade de se estudar a viabilidade de meios de transmis-

são acesśıveis e de baixo custo, de modo a levar o acesso à Internet a uma maior quantidade

de pessoas, propiciando a inclusão digital. Além disso, com uma maior quantidade de pes-

soas em casa, dependendo do acesso à Internet para realizar as mais diversas tarefas, a

multiplicidade de pontos de acesso com a mesma qualidade é outro desafio, que pode ser

facilmente contornado com a utilização da tecnologia Power Line Communication (PLC)

. Assim, tendo em vista a crescente necessidade de acesso à banda larga de qualidade e os

desafios enfrentados na implantação, principalmente na última milha, a tecnologia PLC

é uma alternativa bastante promissora, porém pouco difundida para redes residenciais e

acesso de última milha.

Apesar de não ser uma tecnologia tão recente, a tecnologia PLC compõe uma

solução inteligente bastante viável do ponto de vista econômico. Esta tecnologia se baseia

na utilização da rede elétrica para empregar a comunicação de dados, demonstrando-se

como um meio de transmissão alternativo e eficiente. Para o cenário brasileiro um grande

aliado para implementação desta tecnologia seria a vasta capilaridade da rede elétrica

no território nacional, no qual, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domićılio

(PNAD) de 2019 realizada pelo IBGE, 99,8% das residências possuem acesso à energia

elétrica3. Ou seja, quase 100% da população brasileira poderia ter algum tipo de acesso à

Internet em sua residência utilizando PLC. Como a tecnologia PLC utiliza a infraestrutura

de rede já existente, é fácil entender como ela pode ser uma solução com baixos custos

em detrimento de outras tecnologias. Além disso, por utilizar-se de meios guiados, o

canal de comunicação tende a ser um meio mais confiável e estável quando comparado

às redes sem fio. Entretando, um ponto importante seria que as redes PLC não podem

ser comparadas às redes tradicionais, como a fibra óptica. Por utilizar o meio elétrico,

que é não uniforme, existem alguns cenários em que o funcionamento da PLC poder ser

prejudicado, sendo o caso das residências com má distribuição elétrica ou que possuem

3https://odsbrasil.gov.br/objetivo7/indicador711/
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ligações clandestinas. Assim, essa tecnologia deve ser vislumbrada como uma alternativa

a determinados cenários, em que não é viável a implantação de outra tecnologia de forma

eficiente.

Além de problemas de acesso à conectividade, causados principalmente pela desi-

gualdade social, um estorvo comumente visto em casas e estabelecimentos, é a dificuldade

de se abranger uma cobertura total do local. Em muitos casos é feita a utilização de

repetidores de sinal Wi-Fi que acabam deteriorando a qualidade do sinal. Por possuir

uma vasta aplicabilidade e por ser uma tecnologia em constante desenvolvimento, a PLC

atual é vista como uma alternativa não só para fornecer acesso banda larga a comunidades

remotas, mas também uma forma de melhorar a cobertura Wi-Fi de lugares ou cômodos

de uma casa, podendo ser um grande aliado para redes de Internet das Coisas (Internet of

Things - IoT). Sendo assim, pode ser uma solução mais eficaz que os convencionais repe-

tidores de sinal Wi-Fi, que frequentemente garantem uma cobertura ideal mas acarretam

perda na qualidade do sinal, resultando na diminuição da taxa de transmissão fornecida

ao usuário final. Esses dispositivos frequentemente acabam dividindo a banda para se

comunicar com o roteador principal e com os demais aparelhos conectados. Além disso,

por depender totalmente da comunicação sem fio , pode ocorrer congestionamento da rede

em caso de um grande fluxo de informações sendo transmitido por diferentes dispositivos

no mesmo canal.

Nesse contexto, este trabalho busca entender o por quê da dificuldade de difusão da

tecnologia PLC no mercado, compreendendo os processo de implementação, vantagens e

desvantagens, além de realizar testes experimentais comparativos entre a tecnologia PLC

e a tecnologia Wi-Fi para ambientes internos residenciais. Desta forma, busca-se entender

até que ponto a tecnologia PLC pode ser benéfica para o usuário final, para as empresas

de telecomunicações e distribuidoras de energia.

1.1 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo investigar o uso da tecnologia PLC para exten-

são do acesso à Internet. Nesse sentido, estuda-se a tecnologia PLC como solução para

problemas de cobertura em ambientes residenciais, por meio de uma avaliação de desem-

penho. Além disso, discute-se as diversas aplicações em que a tecnologia PLC pode ser
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utilizada, analisando-se o seu funcionamento, de forma a contribuir para a inclusão di-

gital da população. Para alcançar o objetivo deste trabalho, os seguintes tópicos serão

explorados:

• Explorar o histórico da tecnologia PLC, entendendo sua evolução até os dias atuais;

• Apresentar a tecnologia PLC para transmissão de dados utilizando a rede elétrica;

• Identificar os tipos de arquiteturas e suas aplicações;

• Analisar os prinćıpios básicos da tecnologia Wi-Fi e como ela é aplicada nos repeti-

dores de sinal;

• Realizar um experimento em rede real para comparar a tecnologia PLC com um

repetidor de sinal Wi-Fi;

• Investigar os fatores de degradação do sinal ao utilizar a tecnologia e buscar funda-

mentações teóricas para posśıveis soluções;

• Levantar as principais vantagens e desvantagens do emprego da PLC;

• Avaliar a eficácia do emprego da tecnologia PLC e sua escalabilidade.

1.2 Estrutura do texto

O Caṕıtulo 2 apresenta um estudo teórico para contextualizar a tecnologia PLC,

partindo de seu surgimento até as padronizações implementadas atualmente. É de suma

importância para este trabalho identificar o caminho que a tecnologia tomou durante

sua evolução para então entender as dificuldades atuais de implantação e disseminação.

Também é necessário conhecer as diferentes padronizações criadas e como os órgãos re-

gulamentadores lidam com a tecnologia, para então obter um modelo ideal de negócio

baseado na PLC. Ainda durante o Caṕıtulo 2, aborda-se o funcionamento da tecnolo-

gia PLC, contemplando algumas arquiteturas de redes PLC e como elas podem atender

às distintas demandas da sociedade atual. Também são apresentadas as principais ca-

racteŕısticas de transmissão, tais como técnicas de modulação e multiplexação, além dos

componentes que constituem as redes PLC.
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O Caṕıtulo 3 aborda a tecnologia Wi-Fi, que foi e ainda é uma grande responsável

pela disseminação do acesso rápido e prático à Internet, por meio de qualquer dispositivo

e em qualquer localidade que tenha um ponto de acesso Wi-Fi. É apresentado um breve

estudo sobre as principais padronizações da tecnologia e como ela é aplicada nos repetido-

res de sinal Wi-Fi. O Caṕıtulo 4 detalha todo o processo realizado para a montagem do

cenário experimental e para execução dos testes comparativos, de modo a se discutir os

resultados obtidos. Apresenta-se uma análise comparativa entre as tecnologias, levando

em consideração o estudo teórico e os resultados dos experimentos práticos. Por fim, o

Caṕıtulo 5 conclui este trabalho e apresenta os trabalhos futuros vislumbrados.



Caṕıtulo 2

PLC: Comunicação pela Rede Elétrica

Este caṕıtulo apresenta conceitos importantes para entender a tecnologia Power

Line Communication (PLC). Compreender seu surgimento e desenvolvimento é fundamen-

tal para entender sua utilização atualmente. Este caṕıtulo também apresenta um estudo

de diversas aplicações e problemas que são enfrentados para disseminação da tecnologia

em larga escala.

2.1 História

Embora ainda não seja tão difundido o conceito de se transportar dados pela rede

elétrica, este tipo de comunicação é antigo, sendo contemporâneo do telefone. O telefone

foi criado em meados de 1860 para a comunicação entre pessoas e a primeira proposta

de utilização que remetem ao sistema PLC foi feita pelo inglês Edward Davy, em 1838,

com o intuito de monitorar o ńıvel de baterias de forma remota. Para isso, era necessário

transmitir algum tipo de sinalização pela rede elétrica do sistema de telégrafo entre as

cidades de Londres e Liverpool. Essa proposta foi submetida a patente em 1897 [1].

Apenas em meados de 1930 foram implementados os primeiros sistemas PLC, ini-

cialmente chamados de Ripple Control (RC) 1. Este sistema utilizava frequências de por-

tadora entre 0,1 e 1 kHz em redes elétricas de baixa e média tensão, sendo utilizado para

comunicação unidirecional, a fim de gerenciar remotamente a iluminação pública e o con-

trole de cargas [1]. O termo PLC foi inicialmente utilizado como abreviação de Power Line

Carriers e surgiu apenas no final da segunda guerra mundial, em 1945. Neste peŕıodo, o

sistema elétrico de alta e média tensão passou a ser utilizado também para transmissão de
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dados, vista a grande necessidade de uma infraestrutura para as linhas telefônicas recém

destrúıdas [1].

Na década de 80, algumas empresas do setor elétrico dos Estados Unidos e da

Europa realizaram diversas pesquisas e confirmaram a capacidade de se utilizar a rede

elétrica como canal de comunicação, passando-se a utilizar as faixas de 5 a 500 kHz, que

demonstraram melhores resultados na relação sinal/ rúıdo 1. Assim, o primeiro modem

PLC, criado em 1988, utilizava a técnica de modulação de espalhamento espectral (Spread

Spectrum), obtendo modestas taxas de 60 bps para distâncias de até 1 Km [2]. Até então

os sistemas que utilizavam a rede elétrica para transmissão de algum tipo de informação

eram bastante primitivos, apresentando taxas de transmissão muito baixas e funcionando

basicamente para envio de sinalização unidirecional, em alta potência. No ińıcio da década

de 90, após a realização de diversos testes, comprovou-se que os problemas causados

por rúıdos ou interferências provenientes da rede elétrica haviam sido resolvidos 1. As

duas empresas inglesas que comandaram as pesquisas, Norweb e Nortel, afirmaram ser

posśıvel o acesso à Internet através dessa tecnologia, realizando testes em uma escola de

Manchester, surgindo então o Digital Powerline (DPL) 1.

Interesses mais significativos para exploração da tecnologia começaram a surgir.

Empresas de eletricidade passaram a querer ofertar o serviço de acesso à Internet, com-

petindo com as empresas de telecomunicações, porém tendo como principal vantagem a

infraestrutura elétrica existente como meio de transmissão. Por conseguinte, tendo em

vista que a tecnologia PLC poderia ser uma muito promissora, foram criados fóruns a

fim de promover discussões e a difusão do assunto entre empresas e usuários. Em 1997,

foi criado o PLC Fórum, na Europa, e no ano seguinte o Power Line Telecommunica-

tions Fórum (PLTF), nos Estados Unidos 1. Atualmente, o PLC Fórum representa o

interesse de mais de 50 membros, incluindo fabricantes de equipamentos, empresas de

telecomunicações e prestadoras de serviços [3].

Em 2000, foi criada a HomePlug Powerline Alliance (HPA), que é uma associação

comercial de fabricantes de eletrônicos, provedores de serviços e varejistas, com o objetivo

inicial de padronizar a utilização da rede elétrica doméstica como meio de transmissão de

dados e acesso à Internet. No ano seguinte, foi desenvolvida a especificação HomePlug

1https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos vf 2008 2/tulio/Historico.htm. Acessado em

17/10/2021
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1.0, oferecendo velocidades de até 14 Mbps e, em 2005, a HomePlug AV tornou posśıvel a

alta taxa de transmissão de dados, que passou a ser de 200 Mbps, utilizando a modulação

por divisão de frequências ortogonais (OFDM). A especificação da HomePlug mais atual

é a HomePlug AV 2.0, lançada em 2012, que suporta até 1,5 Gbps.

No Brasil, a tecnologia PLC foi apresentada em 1999, em um seminário da Associ-

ação de Empresas Proprietárias de Infra-Estrutura e de Sistemas Privados de Telecomu-

nicações (APTEL), que passou a acompanhar seu desenvolvimento no páıs 1. Apenas em

2009, a ANEEL reconheceu e regulamentou o sistema de telecomunicações que utiliza a

rede elétrica como meio para transmissão de informações, garantindo a qualidade de am-

bos os serviços e gerando incentivos econômicos ao compartilhamento do sistema. Assim,

a ANEEL define PLC como um sistema de telecomunicações que utiliza a rede elétrica

como meio de transporte para a comunicação digital ou analógica de sinais, que podem

ser Internet, v́ıdeo, voz, entre outros, incluindo Broadband over Power Line (BPL) [4].

A ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) também regulamenta a utilização

da rede elétrica para a transmissão de dados, voz, imagem e acesso à Internet. A agên-

cia determina que os equipamentos que compõem o sistema PLC sejam tratados como

equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita, podendo operar nas faixas de

1,705 MHz a 50 MHz [5]. Com o passar dos anos, novas pesquisas e regulamentações vêm

sendo criadas, possibilitando que a tecnologia PLC se torne um grande aliado da inclusão

digital mundial.

Apenas em 2010, o IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos) ho-

mologou um padrão para os dispositivos PLC, chamado de IEEE 1901. Esta padronização

promete criar a universalização das comunicações em aplicações de redes elétricas inteli-

gentes, além de outras aplicações direcionadas para a banda larga sob as redes de energia

elétrica. Aparelhos compat́ıveis com o padrão IEEE 1901 podem fornecer taxas de trans-

ferência em torno de 500 Mb/s em redes de área local (LAN), além de atingir distâncias de

até 1500m [6]. O padrão ainda inclui duas camadas f́ısicas diferentes, baseada nas modu-

lações OFDM e Wavelet. A escolha da camada f́ısica fica a critério do fabricante, porém

dispositivos que utilizam OFDM na camada f́ısica não se comunicam com os baseados em

Wavelet, o que dificulta a interoperabilidade [6].

A tecnologia PLC está caminhando lentamente para a ampla adoção mundial,

seja por conflitos com outras tecnologias ou pela falta de uma padronização universal.
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Atualmente, existem quatro padrões que competem pela hegemonia da transmissão de

dados via rede elétrica, representados pelas organizações: High-Definition Power Line

Communication (HDPLC), HomePlug Powerline Alliance (HPA), Universal Powerline

Association (UPA) e a europeia Open PLC European Research Alliance (OPERA) [3].

2.1.1 Projetos no Brasil e no mundo

Com o avanço das pesquisas e a comprovação da PLC como uma tecnologia viável

para transmissão de dados, começaram a surgir diversos projetos no Brasil e no mundo.

Grandes empresas do mercado das telecomunicações e do setor elétrico continuam em

busca de um modelo que torne a solução economicamente vantajosa, sendo que, atual-

mente, o sistema já é utilizado em mais de 40 páıses, como França, Rússia e Espanha.

A maioria dos projetos implementados visam solucionar um grande problema, que é a

falta de acesso à Internet, principalmente pelas pessoas de baixa renda e das zonas rurais.

No Brasil, diversas ações já vêm sendo introduzidas para aumentar o ı́ndice de inclusão

digital, tais como o PNBL (Programa Nacional de Banda Larga), GESAC (Programa

do Governo Federal e Coordenado pelo Ministério das Comunicações), SBTD (Sistema

brasileiro de Televisão Digital), entre outros regionais, incentivados pelos governantes e

prefeitos locais, como é o caso do NAVEGAPARÁ [7]. Este projeto utiliza a tecnologia

PLC para atendimento à última milha, com backhaul de fibra, promovendo o acesso à In-

ternet a pessoas de comunidades carentes. Diversos outros projetos no Brasil e no mundo

são brevemente abordados a seguir.

Projeto OPERA

O consórcio europeu OPERA (Open PLC European Research Alliance) tem como

principal objetivo estudar e desenvolver um padrão universal para a tecnologia PLC, de

modo a alcançar um maior número de usuários com acesso à banda larga de qualidade

a um menor custo. Em janeiro de 2004, iniciou-se o projeto OPERA, liderado por um

consórcio composto de 35 participantes de 12 páıses da Europa e tinha duração de 48

meses, dividido em duas etapas de 24 meses cada. Na primeira fase houve um investimento

de 20 milhões de euros e na segunda, de 29 milhões de euros, passando a contar com

a participação de dois páıses fora da Europa: Brasil e Israel [3]. Foram realizados 3

testes de campo na Europa e um no Brasil, através do projeto Vilas Digitais [3]. Além
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de buscar a padronização universal, o projeto tem como proposta definir um plano de

negócios adequado para a venda do serviço. No entanto, ao final da iniciativa, não foi

posśıvel chegar a uma padronização universal, tendo seu encerramento com resultados

fracassados [3].

Ilha Digital e Vila Digital

Iniciado em novembro de 2004, o projeto Ilha digital tinha como objetivo analisar a

viabilidade técnica de implantação de PLC no Brasil. Realizado no munićıpio de Barreiri-

nhas, no Maranhão, com o apoio da APTEL e em parceria com as empresas: Companhia

Energética do Maranhão (CEMAR), Companhia Paranaense de Energia (COPEL), Po-

sitivo e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), foram

estabelecidos cinco pontos alvos prioritários de atendimento, de acordo com as demandas

sociais da comunidade [8]. Após a definição dos pontos alvos, como escolas, hospitais,

posto de saúde, repartição pública e centros de artesanato, foi realizado um levantamento

da topologia da rede elétrica local para então instalar os equipamentos e dispositivos PLC.

Em 2007 o projeto foi retomado com o nome Vilas Digitais, em parceria da prefei-

tura de Barreirinhas, APTEL, Eletrobrás, Eletronorte e CEMAR. Visava não só realizar

testes experimentais com PLC, mas também fornecer subśıdios para a criação de um mo-

delo de negócio, fazendo parte do projeto europeu OPERA. Os munićıpios selecionados

para participar desse projeto apresentavam baixo ı́ndice de desenvolvimento humano e

população de até 50 mil habitantes, no qual possúıam pouco acesso aos serviços de teleco-

municações. Desta vez, houve uma melhora significativa da qualidade da rede oferecida,

alcançando taxa de transmissão de até 200 Mb/s, muito mais elevada do que os 150 kb/s

alcançados na primeira etapa [3]. Assim, foi comprovada a viabilidade de utilização da

tecnologia PLC em regiões desprovidas de conectividade, mas que possuem acesso à rede

elétrica, promovendo a inclusão digital e social de uma grande parcela da população com

baixo poder aquisitivo.

Iniciado também no mesmo ano, o projeto SAMBA, system for advanced interactive

digital television and mobile services in Brazil, tinha como objetivo usar a banda larga

do PLC implementado como canal de retorno para a TV digital. Assim, através de

uma topologia h́ıbrida, utilizou-se a rede local e um canal de comunicação via satélite,

possibilitando a interatividade e acesso à Internet através da TV [8].
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Projeto COPEL

Com o intuito de fornecer acesso à Internet de alta velocidade em áreas que não

possuem cobertura de serviços de telecomunicações, a COPEL foi a pioneira no Brasil.

Em 2001, a tecnologia PLC foi inicialmente implementada em 50 domićılios no bairro de

Água Verde, em Curitiba. Devido às restrições tecnológicas da época, nesta fase o sistema

utilizou 3 portadoras analógicas, atingindo taxas de até 1Mbps [8].

Em 2008 o projeto foi ampliado, sendo a primeira etapa abrangendo cerca de 300

usuários. A solução foi desenhada para operar em redes elétricas pré-existentes de baixa

e média tensão, oferecendo serviços de Internet banda larga, voz sobre IP (Voice Over

IP - VOIP), IPTV (Internet Protocol Television), VPN (Rede Privada Virtual), serviços

de comunicação por IP, v́ıdeo-vigilância e gerenciamento da rede elétrica inteligente [3].

Em 2010, a COPEL já havia conectado 100 usuários dos 300 planejados, sendo usuários

residenciais, corporativos e órgãos públicos da cidade de Santo Antônio da Platina. As

velocidades ofertadas variam de 3 Mbps a 30 Mbps, e a principal dificuldade na utilização

desta tecnologia é a não uniformidade do meio elétrico, uma vez que ele possui padrões

diferentes em cada ambiente 2.

A etapa comercial foi projetada para um grupo um pouco maior de usuários de

áreas urbanas, entre 3 e 10 mil, iniciando-se no segundo semestre de 2010, baseado em

um modelo de negócios parecido com o da energia elétrica. Dessa forma, o consumidor

paga pelo que consumir durante o mês.

Ao final dos testes a Copel concluiu que embora ainda existam muitos problemas

a serem resolvidos, a tecnologia PLC funciona, o que torna posśıvel o tráfego de dados

através dos mesmos cabos da rede elétrica. A Copel tem se tornado referência no que diz

respeito à tecnologia PLC no Brasil e já desenvolveu algumas soluções para a resolução

de determinados problemas, por exemplo os filtros para redução dos rúıdos indesejados

na rede [8]. Outro ponto importante revelado seriam as instalações internas dos usuários,

geralmente fora dos padrões recomendados, que poderia ser tratado por meio do modelo

de negócio ofertado, deixando o consumidor final responsável pela adequação [8].

2https://www.telesintese.com.br/copel-ja-tem-cem-usuarios-de-banda-larga-na-rede-plc/
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2.2 Caracteŕısticas de sistemas PLC

Atualmente, existem diversas maneiras de se aplicar a tecnologia PLC, como so-

luções para redes empresariais, ambientes residenciais e até mesmo como meio de trans-

missão de dados para regiões remotas. Todas elas servem-se do conceito central de se

utilizar a rede elétrica como meio de transmissão de dados, voz e imagem a uma alta taxa

de transmissão, de forma simples e barata. Portanto, é imprescind́ıvel se pensar como o

sinal elétrico e de dados podem ser transmitidos simultaneamente pelo mesmo canal sem

causar grandes impactos a ponto de ocasionar a perda de informações.

Outra questão bastante relevante é entender os componentes necessários para a

utilização da tecnologia PLC, visto que é fundamental a modulação do sinal que contém

as informações a serem transmitidas no meio elétrico. A taxa de transmissão e a qualidade

da rede PLC está diretamente relacionada com os avanços tecnológicos de modulação e

multiplexação, além da qualidade que se encontra o canal de comunicação, neste caso a

rede elétrica existente.

2.2.1 Tipos de rede PLC

Assim como as redes elétricas são divididas em redes de baixa, média e alta tensão,

a tecnologia PLC também tem categorias, de acordo com a largura de banda utilizada

e quanto à aplicabilidade. O tipo mais estudado e utilizado atualmente é o Broadband

Power Line Communication (BPLC), que apresenta altas taxas de transmissão de dados,

podendo ter diversas aplicações, como acesso à Internet, transmissão de HDTV e áudio.

BPLC utiliza banda larga, tipicamente na faixa de 2 MHz a 30 MHz e modulação OFDM 3.

Já o outro tipo de PLC é o Narrowband Power Line Communication (NPLC), que se refere

a baixas taxas de transmissão e utiliza largura de banda estreita, abaixo dos 500 kHz,

podendo ter modulação por chaveamento de frequência (FSK - Frequency shift keying),

por deslocamento de fase (BPSK - Binary Phase Shift Keying), OFDM, entre outras 3.

O NPLC é comumente empregado em aplicações que não demandam grandes taxas de

transmissão e precisam ter longo alcance, como por exemplo para medições remotas,

automação e gestão da energia elétrica.

Com relação à aplicabilidade, existem outras duas classificações, que são Power line

3https://www.edn.com/narrowband-powerline-communication-applications-and-challenges-part-i/
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outdoor communications (PLOC) e Power Line indoor communications (PLIC). PLOC

é referente à transmissão de dados pela rede elétrica pública, ou seja, entre a rede das

subestações elétricas e as redes locais/ residenciais. PLIC é utilizado para redes locais,

empregando o uso da rede elétrica interna de um apartamento ou de um prédio para a

transmissão de dados. Uma caixa comutadora injeta os dados de uma rede banda larga

na rede elétrica do local, tornando todas as tomadas elétricas, da mesma fase, pontos de

conexão à Internet.

O tipo de rede PLC implementado deve considerar as caracteŕısticas do projeto,

por exemplo, qual é o ambiente que se deseja atender, a velocidade da comunicação, a

distância e a frequência utilizada. Quanto maior a frequência, menor é o alcance, e,

assim, redes BPLC são ideais para redes locais, promovendo altas velocidades. Já as

redes NPLC, são para comunicações a grandes distâncias, porém para baixas taxas de

transmissão de dados, por exemplo para aplicações em redes elétricas inteligentes (Smart

Grids). Além disso, precisa-se levar em conta, que em alguns casos esse conceitos estarão

interconectados, como por exemplo para prover o acesso à Internet a comunidades remotas.

Neste caso, é necessário usar uma rede com altas taxas de transmissão, ou seja, BPLC,

além do acesso interno, local e residencial, PLIC; porém com os dados sendo transmitidos

através da rede das subestações elétricas, PLOC.

Na Figura 2.14, pode-se visualizar os diferentes tipos de aplicações que utilizam

PLC. A tecnologia PLC pode ser implementada em ńıveis distintos da infraestrutura da

rede elétrica, começando em redes de média tensão, que é o trecho entre a subestação

da companhia de energia elétrica e o transformador de baixa tensão; a última milha,

compreendendo o transformador de baixa tensão e a residência do cliente; e a rede interna

(indoor), que é o atendimento interno às residências, utilizando a rede elétrica de baixa

tensão do consumidor para a transmissão simultânea de dados.

2.2.2 Principais aplicações

A tecnologia PLC apresenta múltiplos benef́ıcios, podendo oferecer serviços como

acesso à Internet banda larga a altas taxas de transmissão, serviços de telefonia IP, serviço

de triple play, redes elétricas inteligentes, entre outros. Por se utilizar do cabeamento

elétrico já existente, seja da rede geral de distribuição ou das próprias residências, a

tecnologia PLC torna a transmissão de dados viável para qualquer localidade, de forma
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Figura 2.1: Rede geral de comunicação PLC.

simples e sem grandes investimentos de infraestrutura. Além disso, uma vez que sejam

implementados os equipamentos principais da rede, o Headend, a expansão da rede torna-

se facilmente escalável, necessitando apenas de extensores que transformam a tomada

elétrica em pontos de redes.

A forma mais convencional e provavelmente a mais interessante do ponto de vista

técnico de se aplicar a tecnologia PLC externa é apresentada na Figura 2.14, em que os da-

dos são injetados na rede de média ou baixa tensão e transmitidos até o usuário final, sem

a necessidade de se instalar outro meio condutor além da rede elétrica já existente. Neste

caso, os dados podem ser introduzidos na rede de baixa tensão através de um backhaul de

satélite, para atendimentos a regiões extremamente remotas ou por meio de provedores

de acesso à Internet locais, com um enlace de rádio ou fibra. Para o caso da topologia

PLC externa, os principais causadores de interferências são as descargas atmosféricas, cha-

veamentos, influência de banco de capacitores, transformadores e grandes motores, que

podem ser tratados com a instalação de alguns componentes descritos mais adiante [9].

Assim, para o modelo externo de implementação do PLC, dependendo da topologia e das

distâncias para atendimento, poderá ser necessário a utilização de elementos repetidores,

de forma a regenerar o sinal, sempre que necessário. Junto aos transformadores de média

4Adaptado de: https://www.senairs.org.br/sites/default/files/documents/tecnologia plc -

a nova era da comunicacao de dados em banda larga.pdf.Acessado em 17/10/2021
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e baixa tensão também é necessária a utilização de equipamentos semelhantes, já que os

transformadores atuam como barreira natural para os sinais de alta frequência [8].

Utilizando PLC para atender apenas à última milha, o sinal de dados é inserido

diretamente na rede elétrica de baixa tensão. Dessa forma, o sinal PLC é acoplado após

o transformador da rede elétrica, tornando posśıvel o acesso ao sistema PLC a todos os

usuários interligados pela rede de baixa tensão. Como a rede de baixa tensão tipicamente

possui apenas alguns metros de distâncias, a cobertura total torna-se na maioria das

vezes muito efetiva, sem a necessidade de um repetidor de sinal PLC. Assim, o custo

de implementação torna-se ainda menor, visto que a área de cobertura pode ser voltada

realmente para regiões desprovidas [8].

As duas formas de se aplicar o PLC são bastante atraentes, pois tornam viável o

acesso à Internet e a outros serviços fundamentais no desenvolvimento social e econômico

em áreas que não dispõem de outro meio de transmissão. Assim, comunidades remotas

passam a ter maior autonomia e qualidade de vida, já que com o acesso à Internet,

a população poderá trabalhar, estudar, se entreter e até mesmo ter acesso a consultas

médicas, através da telemedicina, por exemplo.

Outra aplicação bastante atraente está relacionada aos prédios inteligentes, em que

se pode utilizar a rede elétrica já existente para implementar sistemas de telemetria de

água, luz e gás, por apartamento, além de ofertar serviços de triple play e telecomando.

Nesse caso, o sinal de dados é injetado através do headend, transmitido pela rede de média

tensão até o transformador da concessionária, onde existe um repetidor para amplificar

o sinal. A partir dáı, o sinal de dados passa a ser transmitido pela rede de baixa tensão

até chegar nos prédios, onde será recebido por modems PLC que farão todo o processo de

demodulação do sinal, entregando os serviços para o usuário final.

A tecnologia PLC também pode ser aplicada para atender a rede interna de em-

presas e residências, sendo chamado de PLC interno (indoor). Assim, para o comparti-

lhamento da conexão banda larga, é necessário que um injetor de sinal seja ligado a uma

das tomadas da residência, possibilitando que todas as outras sejam usadas para a recep-

ção, adicionando apenas outro equipamento para sua demodulação. Em circuitos elétricos

que possuam mais de uma fase, o funcionamento da rede PLC poderá ser afetado, sendo

necessária a validação através das especificações do equipamento utilizado. Grande parte

das fontes de interferências são advindas de pequenos equipamentos elétricos, iluminação
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e motores. Além disso, outros equipamentos de proteção de surtos elétricos como filtros

de linha e nobreaks não deverão ser utilizados, visto que geralmente eles possuem filtros

de alta frequência, que barram o sinal PLC.

Conforme pode-se visualizar na Figura 2.25, o adaptador PLC é conectado ao

modem de Internet e ligado em umas das tomadas na localidade. Feito isso, coloca-se o

extensor onde se deseja conectar algum equipamento ou ampliar a cobertura Wi-Fi. Dessa

forma é posśıvel maximizar a área de cobertura de qualquer localidade, necessitando

apenas de extensores conectados às tomadas. Com o advento do conceito de Internet

das Coisas (IoT), é cada vez mais comum vermos eletrodomésticos inteligentes estarem

conectados à rede, de forma que possam ser controlados e gerenciados remotamente. Para

isso, uma cobertura total da residência é fundamental.

Figura 2.2: PLC para atendimento da rede interna.

2.2.3 Componentes da rede PLC

Para a implementação do sistema PLC não é necessário grande investimento na

infraestrutura, visto que seu maior objetivo é aproveitar o canal da rede elétrica já exis-

tente para prover a comunicação de dados. Assim, os principais componentes para sua

implementação são destinados a injeção e recepção de sinais, além de repetidores e rege-

neradores, quando necessário. Apesar dos elementos ativos necessários para a rede PLC

interna e externa serem diferentes, o conceito se assemelha, conforme detalhado neste

5https://www.tecmundo.com.br/internet/88571-powerline-entenda-tecnologia-revolucionar-redes-

wifi.htm. Acessado em 17/10/2021
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caṕıtulo. Para a rede interna, é necessário que haja um adaptador PLC e um extensor.

Já para a rede externa, os componentes principais são o headend e o modem PLC, porém

para grandes redes pode ser necessário a utilização do High-end e de repetidores (slaves).

No caso da rede interna, o custo de implementação é bastante reduzido, visto que

é necessário apenas a compra de um kit PLC, composto por um adaptador de sinal,

que é acoplado ao modem de Internet e um extensor, que permite transformar qualquer

tomada da localidade em um ponto de rede Ethernet ou Wi-Fi. Estes equipamentos

são responsáveis por realizar a ligação entre os aparelhos eletrônicos e a rede de energia

elétrica.

A Figura 2.36 apresenta o aparelho utilizado nos experimentos deste trabalho.

Este modelo da TP-Link, TL-WPA4220, utiliza o padrão HomePlug AV, que garante

taxas de transferência de dados de até 600 Mbps através da fiação elétrica e conexões

sem fio de 300Mbps. Assim, ele pode ser usado para acesso banda larga de qualquer

aplicação, seja streaming de dados de alta definição ou jogos online, sem problema de

latência alta. No mercado, ainda existem outros modelos e padrões dispońıveis, como por

exemplo com entradas USB e RJ-11, permitindo a separação de voz e dados, para telefone

e computadores.

Figura 2.3: PLC TP-Link modelo TL-WPA4220KIT.

Em ambientes grandes, dispostos de rede elétrica, a ampliação da área de cobertura

de redes é bastante simplificada ao utilizar PLC, sendo necessário apenas o uso de novos

extensores, que são vendidos separadamente. Assim, basta ligá-los em outras tomadas que

6www.tp-link.com/br/home-networking/powerline/tl-wpa4220kit/. Acessado em 11/01/2022
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a rede será estendida, conforme mostra a Figura 2.46. Para configuração e funcionamento

é dispensável qualquer outro tipo de equipamento, visto que são aparelhos “plug, pair and

play”, ou seja, basta ligá-los na tomada, parear o adaptador com o extensor PLC e usar.

Figura 2.4: Modelo de rede doméstica unificada.

Para a topologia t́ıpica de implementação da rede PLC externa, os componentes

necessários na rede partem do mesmo conceito, porém em escala maior, podendo ser

implementados em 4 ńıveis de rede, conforme a Figura 2.5. O equipamento chamado High-

End, é onde encontra-se a rede de transporte, podendo ser instalado junto à subestação,

onde recebe acesso à Internet através da conexão com um provedor de Internet. Esse

equipamento é responsável por sincronizar os demais componentes da rede, além de enviar

o sinal de dados para o nó primário (master) de média tensão, possibilitando a transmissão

de dados através da rede elétrica [10].

Na rede de distribuição, encontra-se o nó primário (master) PLC, também co-

nhecido como “headend”, um equipamento instalado junto ao transformador de média ou

baixa tensão, com a função de gerenciar e distribuir as informações aos repetidores e aos

modems PLC. O nó primário tem a função de receber o sinal de dados e realizar sua mo-

dulação, para que então seja transmitido na rede elétrica de média tensão até as redes de

baixa tensão. Dessa forma, esse equipamento impede que os transformadores de energia

ali presentes eliminem de forma natural o sinal PLC, de alta frequência. Os aparelhos
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Figura 2.5: Componentes rede PLC externa.

primários são flex́ıveis, podendo trabalhar com redes de média para baixa tensão, através

de placas BT (Baixa Tensão) e interligando redes de média tensão, com placas MT (Média

Tensão) [10].

Após passar pelo PLC primário, o sinal é encaminhado para as residências, consti-

tuindo a rede de acesso. Nessa rede, são inseridos os repetidores [9]. Esses equipamentos

têm a função de recuperar e retransmitir o sinal PLC na rede elétrica de baixa tensão, fa-

zendo com que chegue nas residências com reduzidos ńıveis de interferência ou atenuação.

Eles são instalados normalmente junto aos medidores de energia, ou em postes da rede

de baixa tensão sem transformador 7. Tanto os transformadores de média e baixa tensão,

quanto os medidores de energia são elementos que bloqueiam os sinais de alta frequência.

Assim, é necessário a utilização dos repetidores para realizar o by-pass do sinal PLC de

alta frequência [9].

Dois elementos passivos também são comumente utilizados, de modo a introduzir

e adaptar os sinais de dados desses equipamentos nas redes de baixa e média tensão. O

acoplador do tipo indutivo normalmente é utilizado para as redes de média tensão, nas

quais o sinal é injetado na rede elétrica por indução. Já o acoplador capacitivo tem maior

aplicação nas redes de baixa tensão, injetando o sinal de dados através de contato direto

com as linhas de energia elétrica 7.

7https://www.devmedia.com.br/transmissao-de-dados-via-rede-eletrica-revista-infra-magazine-

12/28608. Acessado em 02/11/2021
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Por fim, o modem PLC é conectado diretamente na tomada de energia elétrica das

residências. Esse modem possui um filtro interno que separa o sinal de dados e o sinal

elétrico, possibilitando o acesso à Internet e demais serviços, como VoIP. A Figura 2.6

apresenta um modelo utilizado no projeto da COPEL, em Curitiba, da marca ILEVO, que

possui um conversor PLC em Ethernet, além de uma porta VoIP [8]. Existem também

outros modelos que integram um roteador comum, com discador PPPoE (Protocolo Ponto-

a-Ponto via Ethernet) interno e rede sem fio (Wireless).

Figura 2.6: Modem PLC ILV 211 - projeto COPEL

2.2.4 Caracteŕısticas de transmissão

Diferentemente dos cabos de rede Ethernet, compostos por pares trançados que

cancelam as interferências eletromagnéticas de fontes externas e interferências mútuas,

o meio f́ısico que compõe a rede elétrica é composto por fios de cobre (ou alumı́nio)

sem nenhum tipo de blindagem e normalmente dispostos de forma paralela. As redes

de energia elétrica possuem uma série de propriedades que influenciam negativamente as

comunicações em alta velocidade, tais como as perdas inseridas no cabo, propagação em

múltiplos caminhos e rúıdo, uma vez que não foram projetados para tal aplicação [9].

Assim, a transmissão de dados em altas taxas e principalmente em altas frequências,

acaba se tornando um desafio. Além disso, o meio elétrico não é dedicado exclusivamente

à transmissão de dados, sendo então compartilhado com vários aparelhos eletrônicos da

localidade que podem inserir rúıdos de forma impreviśıvel na rede. Então, para que o
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PLC possa ser implementado e oferecer um serviço de qualidade, algumas técnicas de

modulação, processamento de sinais e correção de erros foram aprimoradas, visto que o

meio elétrico tende a ser extremamente ruidoso e proṕıcio a atenuação [9].

A tecnologia PLC pode ser implementada tanto na rede de média tensão, como na

de baixa tensão, e entender suas caracteŕısticas ajuda na compreensão de seu funciona-

mento. O sistema PLC utiliza frequências bastante elevadas, na faixa de 1 a 30 MHz, já

a rede elétrica utiliza frequências na ordem de 50 a 60 Hz. Por isso é posśıvel que os dois

sinais sejam transmitidos pelo mesmo meio sem causar grandes problemas. É necessário,

no entanto, que sejam aplicadas medidas para o correto tratamento do sinal durante o

percurso.

As linhas de média tensão (1kV a 60 kV) são encontradas na rede de distribuição e

são responsáveis pela interligação das subestações de energia aos centros de distribuição.

Essas linhas possuem comprimento t́ıpico de 5 a 25 Km [9]. Já as redes de baixa tensão

(abaixo de 1 kV) são responsáveis pelo atendimento ao consumidor final, tendo seu ińıcio

a partir do transformador de redução e comprimento t́ıpico de 100 a 500 m [9, 8]. De-

vido à natureza dinâmica de cargas sendo inseridas e removidas da rede, o meio elétrico

tende a ser mais hostil para a transmissão de dados, fazendo-se necessária a utilização

de equipamentos PLC padronizados que ofereçam isolamento adequado entre ambos os

sinais [9].

Para que o sinal de dados seja transmitido no mesmo meio que o sinal elétrico, é

primordial realizar o processo de modulação. Esta técnica é utilizada em todos os sistemas

de comunicação, e consiste em modificar uma das caracteŕısticas da portadora, possibili-

tando então sua transmissão. Para o sistema PLC, existem diversas técnicas dispońıveis,

porém a escolha é pautada na qualidade da transmissão do sinal. Algumas dessas téc-

nicas de modulação são mais flex́ıveis que outras com relação a rúıdos, complexidade de

implementação e velocidade na transmissão de dados. As duas técnicas mais difundidas

para a tecnologia PLC são: OFDM (multiplexação por divisão de frequências ortogonais)

e o espalhamento espectral (Spread Spectrum).

OFDM é uma técnica de transmissão de dados baseada em subportadoras com

modulação QAM ou PSK, na qual a banda é dividida em múltiplas portadoras de faixa

estreita ortogonais, que farão o transporte de trechos da informação. Dessa forma, por

não possuir sobreposição de faixas de frequência, não há interferência, além de converter
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um fluxo serial com alta taxa de transmissão em múltiplos sub-fluxos paralelos de baixa

taxa de transmissão. Assim, garante-se maior resistência a condições ruins do meio, como

atenuação a altas frequências, interferência inter-śımbolo, interferência causada por efeitos

de multipercurso, entre outros 8. A técnica OFDM possibilita taxas de até 224 Mbps e

os bytes podem ser divididos em 1536 subportadoras ortogonais [8]. O espaçamento entre

as subportadoras é alocado de forma que cada uma delas tenha seu ponto máximo loca-

lizado nos pontos de mı́nimo do espectro das demais frequências, conforme representado

na Figura 2.7. Embora exista superposição espectral de subportadoras moduladas, este

método possibilita a seleção automática das melhores subportadoras para a transmissão

do sinal, excluindo ou variando a quantidade de bits naquelas portadoras que apresentam

algum tipo de interferência [8]. Ao realizar a alocação de pequenas quantidades de bits por

subportadora, esta técnica torna-se mais robusta. Assim, caso haja alguma interferência

que prejudique a qualidade do sinal, apenas alguns bits serão atingidos.

Figura 2.7: Representação das subportadoras OFDM.

O espalhamento espectral consiste em distribuir a potência do sinal original ao

longo de uma faixa de frequências muito maior, fazendo com que a densidade espectral da

potência seja baixa [11]. Esta técnica foi desenvolvida para atuar com transmissões em

ambientes suscet́ıveis a fortes interferências. Dessa forma, o sistema torna-se resistente a

rúıdos e interferências, uma vez que a informação é estendida em uma banda muito maior

do que a banda original, conforme Figura 2.89.

8https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos vf 2008 2/coutinho/OFDM.OFDMA

(OrthogonalFrequencyDivisionMu.html. Acessado em 02/11/2021
9https://www.allaboutcircuits.com/textbook/radio-frequency-analysis-design/selected-
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Para que ocorra a transmissão, no emissor existe um código pseudo aleatório que

espalha o espectro do sinal original, de modo que no receptor o mesmo código o reúne,

até que sua forma original retorne. Dessa forma, o uso do espalhamento espectral reduz

a detectabilidade do sinal, pois com a utilização de códigos pseudo-aleatórios é pouco

provável que o sinal seja interceptado e alterado, garantindo maior segurança aos dados

trafegados.

Figura 2.8: Espalhamento espectral.

topics/understanding-spread-spectrum-rf-communication/.Acessado em 11/01/2022



Caṕıtulo 3

Wi-Fi: Redes Locais sem Fio

Este caṕıtulo apresenta a tecnologia Wi-Fi, amplamente utilizada e demandada

atualmente. O objetivo é realizar um breve estudo sobre a padronização dessa tecnologia

e seu funcionamento, de modo a identificar vantagens e desvantagens. Aborda-se também

o funcionamento dos repetidores de sinal Wi-Fi, comumente utilizados nas residências

para amplificar a cobertura local.

3.1 Evolução das redes Wi-Fi

A tecnologia Wi-Fi foi desenvolvida na década de 90, revolucionando o mundo das

telecomunicações. Permitindo a troca de dados através de ondas de rádio, esta tecnologia

facilitou o acesso à Internet, dispensando a construção de um cabeamento estruturado

para conexão de diversos dispositivos simultâneos. Atualmente, é quase imposśıvel ima-

ginar o acesso à Internet sem a tecnologia Wi-Fi, onde cada vez mais cresce a demanda

de aparelhos inteligentes conectados à rede e a necessidade de ampla cobertura de uma

localidade para a conexão de múltiplos usuários.

A tecnologia Wi-Fi é usada em redes locais sem fio (Wireless Local Area Networks

- WLANs) para conectar diversos dispositivos, como smartphones, computadores, tablets,

televisores etc, de forma não cabeada. O termo Wi-Fi é uma marca registrada pela

Wi-Fi Alliance e consiste na tecnologia sem fio padronizada como IEEE 802.11. Com

o decorrer do tempo, diversos padrões foram desenvolvidos com o objetivo de garantir

melhor qualidade na conexão, aumentando assim a velocidade, confiabilidade, alcance e

a disponibilidade dos equipamentos compat́ıveis. Por utilizar o espaço livre como meio

24
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de comunicação, as redes Wi-Fi tiveram que aprimorar diversas técnicas de modulação,

processamento e correção de erros, visto que o meio utilizado é bastante suscet́ıvel a rúıdos

e interferências.

A escolha da modulação e taxa de código utilizada para transmissão de dados está

diretamente relacionada ao ńıvel de rúıdo do ambiente. A taxa de código determina a

proporção entre dados úteis e redundantes, que são necessários para a correção de erros.

Assim, a tecnologia Wi-Fi tende a fazer a seleção automática desses parâmetros de forma

a minimizar o número de retransmissões por colisões de pacotes e maximizar a velocidade

dispońıvel na rede para aquele ambiente 1. Em locais com baixa interferência, a modulação

escolhida é capaz de oferecer altas taxas de transmissão, já em ambientes ruidosos ou com

grande interferência, a modulação deve oferecer menores taxas de transmissão de modo a

garantir a confiabilidade da comunicação 1.

As redes Wi-Fi 802.11 podem operar em dois intervalos de frequência centrados

em 2,4 GHz e 5 GHz, porém sua utilização de fato depende da tecnologia dispońıvel

nos receptores [12]. A maioria dos dispositivos mais antigos não são compat́ıveis com a

frequência de 5 GHz, porém com o avanço tecnológico e o barateamento da tecnologia, os

dispositivos mais atuais normalmente operam em dual-band, ou seja, funcionam tanto na

frequência de 2,4 GHz quanto na de 5 GHz.

A banda de 2,4 GHz é mais proṕıcia a interferências co-canal, visto que possuem

apenas 3 canais ortogonais, que são o 1, o 6 e o 11, conforme mostra a Figura 3.11. No

caso de um dispositivo utilizar algum canal diferente desses, estará sujeito a interferir e

receber interferências de outros canais. Para a faixa de 2,4 GHz, os canais têm largura de

banda de 22 MHz e a velocidade máxima da comunicação pode chegar a aproximadamente

150 Mb/s 1. Apesar de oferecer menores taxas de transmissão e ser mais propenso a

interferências e congestionamento, o alcance das redes que operam em 2,4 GHz é bastante

satisfatório, podendo penetrar diversos objetos e obstáculos 2.

As redes que operam em 5 GHz são mais robustas a interferências do que as que

operam em 2,4 GHz, visto que possuem 12 canais ortogonais com 20 MHz cada. As-

sim, com ńıveis menores de interferência é posśıvel utilizar modulações mais robustas,

1https://www.embarcados.com.br/a-evolucao-do-protocolo-wi-fi-ieee-802-11/.

Acessado em 16/11/2021
2https://blog.positivocasainteligente.com.br/wifi-5ghz-24ghz-o-que-e-diferenca/.

Acessado em 16/11/2021
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Figura 3.1: Espectro de frequências para redes 2,4GHz.

garantindo maiores taxas de transmissão de dados, podendo atingir aproximadamente 1

Gb/s 2. Embora pareça ser muito mais vantajosa que as redes que operam em 2,4GHz, as

redes 5 GHz possuem uma limitação maior no alcance do sinal, que apresenta uma menor

eficiência na penetração de obstáculos.

3.2 Padronização

O Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) vem trabalhando para

definir padrões de uso em redes sem fio de forma a reunir uma série de especificações que

definem como a comunicação entre dois dispositivos deve ser empregada. Com o passar

do tempo e o avanço das tecnologias, novos padrões vêm sendo desenvolvidos de forma a

melhorar cada vez mais a qualidade das transmissões sem fio.

Padrão 802.11

O primeiro padrão foi criado em 1997, chamado apenas de IEEE 802.11. Eram utili-

zadas as técnicas de espalhamento espectral DSSS (Espalhamento Espectral por Sequência

Direta) e FHSS (Espalhamento Espectral por Salto de Frequências), fornecendo taxas de

transmissão de 1 ou 2 Mb/s [12]. O FHSS utiliza saltos em frequência de forma pseudo-

aleatória. Na faixa de 2,4GHz, a banda é dividida em 79 canais com 1 MHz de largura 3.

Esta técnica promove uma transmissão de dados mais segura e robusta a interferências,

visto que a frequência utilizada muda constantemente, porém oferece uma menor taxa de

transmissão, devido a sua baixa largura de banda alocada. Já o DSSS realiza a divisão

uniforme da largura de banda em vários canais, realizando a troca de forma sequencial.

3https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialredeswlani/pagina 5.asp. Acessado em 21/11/2021
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Padrão 802.11a

O padrão 802.11a foi desenvolvido em seguida, no ano de 1999, operando na faixa

de frequência de 5 GHz e atingindo taxas de até 54 Mb/s [12]. Sua grande vantagem está

relacionada a utilização de uma faixa de frequências com menos interferências, composta

por 12 canais de 20 MHz cada. Entretanto, por trabalhar nessa faixa de frequências mais

altas, seu alcance é mais limitado, podendo chegar a no máximo 50 metros 4. Diferen-

temente do padrão 802.11, o 802.11a utiliza a modulação OFDM, além de um código

convolucional de correção de erros com taxas de 1
2
, 2

3
ou 3

4
.

Padrão 802.11b

Muito utilizado nos dispositivos domésticos e um grande propulsor da tecnologia

Wi-Fi, o padrão 802.11 tem capacidade teórica de 11 Mb/s e opera na mesma faixa

de frequências do padrão original 802.11, em 2,4 GHz. Utiliza o DSSS com modulação

BPSK, QPSK e CCK, alcançando até 100 m 4. Dependendo da distância e do número

de obstáculos presentes durante a transmissão, a velocidade pode ser alterada, tendo esse

padrão 4 taxas suportadas, são elas: 1 Mb/s, 2 Mb/s, 5,5 Mb/s e 11 Mb/s 4.

Padrão 802.11g

O padrão 802.11g foi disponibilizado em 2003, mesclando algumas das melhores

caracteŕısticas dos dois padrões anteriores 4. Opera na faixa de frequências de 2,4 GHz,

garantindo um bom alcance do sinal assim como o 802.11b, além de atingir taxas de até

54 Mb/s, semelhante ao 802.11a [12]. Vale ressaltar que este padrão é compat́ıvel com

qualquer aparelho do padrão 802.11b, nesse caso suportando taxas de até 11 Mb/s, mas

é incompat́ıvel com o 802.11a.

Padrão 802.11n

Disponibilizado em 2009, o padrão 802.11n é compat́ıvel com todos os padrões ante-

riores, podendo então trabalhar com aparelhos 802.11a/b/g. A grande novidade refere-se

à camada f́ısica, com a implementação do MIMO (Múltiplas Entradas Múltiplas Sáıdas),

proporcionando melhor alcance e qualidade do sinal. Assim, tanto o transmissor, quanto

o receptor podem utilizar até quatro antenas para maximizar o fluxo de dados.

4https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialww1/pagina 4.asp. Acessado em 21/11/2021
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Este padrão introduziu também a possibilidade de se trabalhar com canais de

40 MHz, possibilitando duplicar as taxas de transmissão. Assim, os canais podem ser

configurados como 20 MHz, 40 MHz ou conversão automática de 40 para 20 MHz no

caso de presença de interferências. Com relação à faixa de frequências de 2,4 GHz, por

possuir apenas 3 canais de 20 MHz ortogonais, isto não representa uma grande vantagem5.

Entretanto, para a faixa de 5 GHz os resultados são bastante interessantes, visto que

qualquer canal dispońıvel pode ser designado a largura de 40 MHz, permitindo assim

atingir taxas de até 600 Mb/s5.

3.3 Repetidores de sinal Wi-Fi

Os repetidores de sinal Wi-Fi são muito utilizados em residências e escritórios,

sendo vistos como uma alternativa atraente para aumentar a cobertura de sinal na área.

Sem a necessidade de se utilizar qualquer meio guiado para transmissão de dados, esses

dispositivos tornam a instalação simplificada e de baixo custo.

O conceito de funcionamento desses aparelhos é bastante simples. Através da

propagação pelo ar, eles recebem o sinal gerado por um roteador, o amplificam e retrans-

mitem, de modo que a rede seja alcançada em áreas mais amplas, nas quais o roteador

não é capaz de prover sinal. Por apresentar tamanha facilidade na instalação, muitos

usuários acabam optando pela compra desses dispositivos. Entretanto, vale-se ressaltar

que ele pode ocasionar certa diminuição na qualidade da rede emitida. Para que o re-

petidor consiga receber e retransmitir o sinal original do roteador, é necessário que eles

estejam configurados no mesmo canal. Só então, ambos os dispositivos conseguem se co-

municar, porém isso pode acabar causando um aumento no ńıvel de rúıdo e interferências

com outros dispositivos que operam na mesma frequência. Para minimizar este tipo de

problema, existem repetidores dual-band, que se conectam ao repetidor em uma banda e

em seguida emitem o sinal Wi-Fi amplificado em outra. No caso dos repetidores de banda

única, pode ocorrer diminuição da velocidade ofertada e até mesmo perda de pacotes. O

que ocorre é que se o repetidor estiver recebendo, ele não poderá transmitir até que todo

o pacote de entrada seja recebido. Assim, quando utilizamos um repetidor de sinal, cada

pacote leva pelo menos o dobro do tempo para ser transferido, acarretando na redução da

5https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialwifiiee/pagina 4.asp. Acessado em 21/11/2021
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taxa de transferência de pacotes sucessivos.

Outra desvantagem relacionada aos repetidores de sinal Wi-Fi está na limitação da

distância de sua instalação. Uma vez que eles dependem do sinal original do roteador para

repetir, se faz necessário que estejam instalados razoavelmente próximos. A distância entre

ambos os dispositivos é importante para que o repetidor Wi-Fi não propague um sinal já

degradado e acabe prejudicando a qualidade da rede. Além disso, o repetidor representa

um segundo salto do sinal até o dispositivo do usuário final, que pode representar uma

perda significativa da qualidade da conexão com a Internet, conforme representado na

Figura 3.26.

Figura 3.2: Funcionamento básico do repetidor de sinal Wi-Fi.

6Adaptado de: https://homenetworkgeek.com/how-does-a-wi-fi-repeater-work/. Acessado em

11/01/2022



Caṕıtulo 4

Estudo comparativo Wi-Fi vs. PLC em

ambiente residencial

Este caṕıtulo aborda a análise de desempenho comparativa realizada neste traba-

lho. Apresenta-se a metodologia aplicada e o material utilizado, detalhando os experimen-

tos para comparação do desempenho entre um repetidor de sinal Wi-Fi e um dispositivo

PLC HomePlug AV. Os resultados são discutidos ao final do caṕıtulo. Assim, é posśıvel

comparar o desempenho de ambas as tecnologias em um cenário interno residencial real,

entendendo o comportamento do dispositivo PLC quando exposto a rúıdo e interferências

externas, além de buscar as melhores aplicações para cada tecnologia.

4.1 Metodologia

Este trabalho busca avaliar o funcionamento da tecnologia PLC, padrão HomePlug

AV, quando comparada ao desempenho oferecido pelos repetidores de sinal comumente

utilizados em ambientes domésticos. Esses repetidores são baseados na tecnologia Wi-

Fi e são usados para estender a cobertura da rede sem fio. Para tanto, são realizados

diversos experimentos a fim de coletar métricas de desempenho de rede para ambas as

tecnologias, de modo a verificar qual é a melhor aplicação para cada uma e as vantagens e

desvantagens. Todas as medições são realizadas em um ambiente residencial, com alguma

atividade elétrica, como por exemplo geladeira, televisão e lâmpadas acesas, de modo que

possa ser verificado o desempenho da rede em um dia comum em uma residência. A

Figura 4.1 apresenta uma planta baixa simplificada do ambiente de medição. A planta
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está em escala, com a divisão proporcional dos cômodos e a localização dos dispositivos

utilizados para os testes.

Figura 4.1: Planta baixa simplificada do ambiente experimental.

A análise comparativa requer um ambiente experimental que permita coletar mé-

tricas de desempenho da rede. Utiliza-se um repetidor Wi-Fi TP-Link modelo TL-

WA850RE (IEEE802.11b/g/n, frequência 2,4 GHz) e um dispositivo PLC HomePlug AV,

também da TP-Link, modelo TL-WPA4220 AV 600 Powerline (IEEE802.3, IEEE802.3u,

IEEE802.11b/g/n, frequência 2,4 GHz). No caso da tecnologia PLC, é necessária a utiliza-

ção de pelo menos dois dispositivos, sendo um adaptador, que fica conectado ao roteador

principal, modelo Arris TG1692A, e um ou mais extensores, que podem ser ligados em

qualquer tomada da residência, desde que estejam no mesmo circuito elétrico, conforme

mostrado na Figura 4.2. No ambiente experimental, o adaptador PLC fica ligado a uma

tomada elétrica no escritório, conectado via cabo UTP ao roteador principal e o extensor

fica na cozinha, a aproximadamente 10m de distância, sendo alternado com o repetidor

Wi-Fi para realização dos experimentos.

Todas as medições são realizadas separadamente, de forma que um aparelho não

interfira no outro. Inicialmente os testes são efetuados através de um celular da marca

Xiaomi para verificação da intensidade do sinal recebido variando a distância entre os

dispositivos. Estas medições são feitas utilizando o aplicativo SpeedTest Master Pro e
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Figura 4.2: Esquemático de conexões PLC.

Wi-Fi Analyzer, de forma a obter informações consistentes do alcance máximo entre as

duas tecnologias. A ideia é realizar um site survey e verificar a intensidade da cobertura

do sinal de ambas as tecnologias no ambiente experimental. Dessa forma, é posśıvel

determinar os melhores pontos de medição. Liga-se primeiramente o repetidor de sinal

Wi-Fi e varia-se a distância entre o celular e o repetidor. Para cada ponto de medição

são efetuadas 10 medições a fim de obter um intervalo de confiança. As mesmas medições

são repetidas utilizando o extensor PLC. A Figura 4.1 mostra os pontos de medição.

Esses pontos estão localizados a 2, 5 e 10 m de distância entre o dispositivo testado e os

receptores. Nos experimentos realizados, os receptores são um cliente ou um celular. No

ponto a 2 m, a propagação do sinal ocorre em visada direta e para 5 e 10 m, há uma

parede que obstrui o sinal, como pode ser visto na Figura 4.1.

As métricas de desempenho de rede são obtidas em um segundo experimento.

Utiliza-se o software Iperf1 para realizar medições ativas em diferentes pontos da casa.

São utilizados dois notebooks, sendo um cliente (Intel Core i3 2 GHz, 4 GB de memória

RAM, 931 GB de armazenamento, Windows 10, IEEE802.11b/g/n, frequência 2,4GHz) e

outro servidor (Intel Core i3 2.40 GHz, 4 GB de memória RAM, 29 GB de armazenamento,

Windows 7, IEEE802.11b/g/n, frequência 2,4GHz). O software é configurado para enviar

um fluxo de dados de um computador ao outro utilizando o protocolo UDP, permitindo

medir a variação do atraso entre pacotes sucessivos (jitter), a taxa de perda de datagramas

e a vazão alcançada. Para cada um dos pontos de medição escolhidos, são realizadas 30

1https://iperf.fr/
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medições variando a largura de banda em 1 Mb/s, 10 Mb/s e 40 Mb/s. O limite superior

se deve à largura de banda máxima dispońıvel na rede local. No total, são coletadas

270 amostras para cada uma das tecnologias. Assim, permite-se comparar a vazão e o

desempenho da rede em função da distância do enlace para ambas as tecnologias em um

ambiente doméstico. É válido destacar que além da distância a quantidade de obstáculos

existentes na residência afetam o enlace em ambas as tecnologias.

Por fim, realiza-se um terceiro experimento, no qual o extensor PLC é colocado

no ponto de 10 m já indicada na planta da Figura 4.1, e que fica a cerca de 20 m de

distância do adaptador PLC colocado no escritório. Essa nova configuração está ilustrada

na Figura 4.3. No ponto em que está indicado “Extensor PLC” não é mais viável a

utilização do repetidor de sinal Wi-Fi, visto que devido à distância e às barreiras, o sinal

original não tem intensidade o suficiente para ser replicado pelo repetidor. Dessa maneira,

pode-se validar uma das maiores vantagens do sistema PLC, que é garantir a cobertura

total de uma localidade, independentemente da distância entre o extensor e o adaptador

PLC que está no roteador principal. Nesse experimento, também são acopladas cargas à

rede de energia elétrica a fim de verificar a influência dessas cargas na qualidade da rede.

Como o sistema PLC utiliza a rede elétrica para transmissão de dados, é importante

entender qual o tipo e o ńıvel de interferência causada por aparelhos externos adicionados

na rede. As cargas utilizadas emitem calor e são introduzidas no mesmo circuito elétrico do

extensor PLC. Utiliza-se como carga um aspirador de pó (Philco Ph1100), ligando a cerca

de 1 metro de distância do extensor PLC. O equipamento utilizado tende a inserir rúıdos

na rede elétrica e podem prejudicar o desempenho da rede criada pelo dispositivo PLC.

A escolha desse eletrodoméstico ocorre pelo seu uso habitual em ambientes domésticos.

Além disso, o aspirador de pó é um aparelho emissor de calor com alto consumo energético,

que pode influenciar diretamente o meio elétrico. Novamente, são feitas medições para

avaliar o desempenho da rede utilizando o software Iperf.

Os testes são executados no mesmo ambiente, com e sem o aspirador de pó ativo,

para que possa ser feita a devida análise comparativa. Além disso, outros aparelhos

eletroeletrônicos estão sendo utilizados no mesmo momento próximos aos dispositivos,

como televisão e carregador de celular. A Figura 4.3 mostra o ambiente de testes e os

aparelhos presentes durante a realização das medições. Vale ressaltar que todas as tomadas

elétricas da sala estão interligadas no mesmo circuito.
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Figura 4.3: Distribuição dos aparelhos ativos no ambiente de testes.

Antes de iniciar os experimentos, deve ser feito o pareamento dos dispositivos

PLC, conforme manual do fabricante. Com o adaptador conectado à porta LAN do

roteador principal e o extensor ligado a uma tomada próxima, os dispositivos são pareados,

pressionando o botão Pair. Após serem reconhecidos, o LED powerline do extensor

acende. O extensor pode, então, ser colocado no local em que se deseja estender a rede.

No ambiente experimental, o ponto de extensão é localizado na cozinha. É posśıvel alterar

o SSID e a senha da rede Wi-Fi criada pelo extensor PLC através da interface Web, pelo

aplicativo tpPLC ou copiando de forma automática as configurações do roteador principal,

caso tenha suporte WPS.

4.2 Resultados

Os resultados são apresentados na forma de tabelas e gráficos de diagrama de caixa

para facilitar o entendimento. Dessa forma, é posśıvel visualizar a distribuição dos valores

através dos quartis. O diagrama de caixas permite estudar as medidas estat́ısticas para

cada conjunto de dados coletados ao observar as referências de valores máximos e mı́nimos,

variabilidade, média e dados discrepantes (outliers).

No primeiro experimento, no qual se utiliza o aparelho celular para coletar a inten-
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sidade de potência recebida, os aplicativos utilizados também fornecem a vazão máxima

e a latência da rede no momento. A Figura 4.4 mostra os resultados obtidos.

A potência recebida em cada ponto para cada tecnologia pode ser observada na

Figura 4.4(a). A potência recebida no receptor, neste caso o dispositivo celular, diminui

à medida que se aumenta a distância entre os transmissores conforme esperado, apresen-

tando assim valores bastante consistentes, com pouca variação. Para a menor distância

entre os dispositivos, obtém-se um valor médio de -37 dBm com o repetidor Wi-Fi e -34,5

dBm com o extensor PLC. Já na distância de 5 m, o repetidor Wi-Fi apresenta resultado

melhor. Para a distância de 10 m, o PLC obtém média em torno de -52 dBm, resultado

acima do esperado quando comparado com os valores obtidos a 5 m de distância.

Ao analisar as Figuras 4.4(b) e 4.4(c) observa-se um desempenho inesperado da

rede para a distância de 2 metros. A essa distância, o desempenho das redes Wi-Fi

criadas pelo extensor PLC e pelo repetidor de sinal Wi-Fi deveria ser o melhor. Uma das

causas prováveis para o desempenho observado pode ser a interferência de canal adjacente

(Adjacent Channel Interference - ACI), conforme mostra a análise de espectro Wi-Fi

neste ponto. É posśıvel verificar que existem muitas redes Wi-Fi de alta intensidade em

canais vizinhos, causando assim essa interferência e, consequentemente, a degradação da

qualidade do sinal. Reitera-se que ambos os dispositivos são configurados para selecionar

automaticamente o melhor canal. As Figuras 4.5(a) e 4.5(b) mostram a análise de espectro

obtida com o aplicativo Wi-Fi Analyzer. Observa-se uma densa utilização de todos os

canais na frequência de 2,4 GHz. Vale acrescentar que nesta faixa de 2,4 GHz, existem

apenas 3 canais ortogonais entre si, que são o 1, 6 e 11. Atualmente, a maioria dos

dispositivos são configurados para a seleção automática de canal Wi-Fi, porém nem sempre

a melhor escolha é realizada. Para solucionar este problema, os dispositivos Wi-Fi mais

recentes possuem a tecnologia 5 GHz, utilizada pelos padrões 802.11a/n/ac, que possui

mais canais dispońıveis, além de proporcionar maior largura de banda. Outro ponto

relevante é a diminuição da vazão máxima para ambos os dispositivos na distância de 10

m. Conforme observado na Figura 4.4(b), há uma pequena dispersão das medições, porém

a vazão máxima atingida caiu em cerca de 75% da vazão máxima da rede, de 40Mbps.

No segundo experimento, utiliza-se o software Iperf para avaliar o desempenho

da rede, variando a largura de banda. Nos gráficos das Figuras 4.6(a), 4.6(b) e 4.6(c),

são apresentadas as medições de variação do atraso (jitter) obtidas para cada uma das



36

(a) Potência recebida. O sinal Wi-Fi recebido através do dis-

positivo PLC apresenta melhores resultados em comparação

ao repetidor de sinal Wi-Fi.

(b) Vazão máxima. A 2 m de distância, a vazão obtida para

o repetidor de sinal Wi-Fi está abaixo do esperado quando

comparada à das demais distâncias.

(c) Latência. Alta latência obtida ao utilizar o repetidor

Wi-Fi a 2 m de distância.

Figura 4.4: Comparação entre (a) potência recebida (b) vazão máxima e (c) latência para

cada tecnologia em cada ponto de medição.
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(a) Distância de 2 m até o extensor PLC. (b) Distância de 2 m até o repetidor Wi-Fi.

Figura 4.5: Análise de ocupação do espectro a 2 m de distância do (a) extensor PLC

(SSID TP Link 7636) e do (b) repetidor Wi-Fi (SSID VIRADA). Espectro de 2,4 GHz

denso, com 4 redes distintas interferindo na rede Wi-Fi criada pelos dispositivos.

larguras de banda pré definidas.

Comparando as Figuras 4.6(a), 4.6(b) e 4.6(c), observa-se que para a distância de 2

m e com a largura de banda configurada em 1 Mb/s, a média da variação do atraso obtida

tanto pelo extensor PLC quanto pelo repetidor Wi-Fi é maior do que a obtido utilizando-

se a largura de banda de 10 Mb/s ou 40 Mb/s. Este comportamento inesperado não é

observado para as distâncias de 5 e 10 metros. Ainda é posśıvel verificar que o extensor

PLC obtém um desempenho mais consistente com relação a variação no atraso, em todas

as distâncias, para a largura de banda de 40 Mb/s. Este resultado pode ser benéfico

para aplicações online, como jogos ou videoconferência, porém devido ao cruzamento do

intervalo de confiança das medições, não é posśıvel garantir que uma tecnologia é melhor

que a outra nesse aspecto. Na Figura 4.6(c) observa-se o comportamento esperado para a

variação no atraso, apresentando uma tendência de crescimento ao aumentar a distância

entre os dispositivos. Esse fato é devido a quantidade de pacotes que são perdidos no
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(a) Largura de banda de 1 Mb/s. Há uma discrepância

no resultado obtido utilizando o repetidor de sinal a 2 m

de distância.

(b) Largura de banda de 10 Mb/s. Pouca variação ao

variar a distância de medição para ambas as tecnologias.

(c) Largura de banda de 40 Mb/s. Resultado crescente

com o aumento da distância, com a presença de alguns

pontos discrepantes.

Figura 4.6: Comparação da variação de atraso entre datagramas sucessivos para diferen-

tes valores de largura de banda.



39

percurso, sendo necessário realizar a retransmissão na camada de enlace, aumentando a

variação no atraso.

Utilizando o software Iperf, mede-se também a vazão média obtida ao variar a

largura de banda dispońıvel. A Figura 4.7(a) mostra os resultados obtidos para uma

largura de banda de 1 Mb/s. Não há nenhuma variação da vazão média em nenhum

dos casos. Assim, para 1 Mb/s a rede Wi-Fi é capaz de alcançar maiores distâncias

oferecendo vazão igual à largura de banda. Vale destacar que o valor apresentado nos

gráficos são referentes à média de 5 experimentos e, em cada um, obtém-se uma média de

vazão para 10 medições que duram 1 segundo cada. Como referência para a vazão efetiva

alcançada, realiza-se o cálculo da quantidade de bits transmitidos durante os 10 segundos

de medição para a distância de 2 m e largura de banda de 1 Mb/s, para a qual houve

elevada perda de pacotes, conforme Figura 4.8(a). A média da vazão efetiva observada

considerando os 5 experimentos é de aproximadamente 920 kb/s. Na Figura 4.7(b) é

posśıvel visualizar um comportamento bastante semelhante ao configurar a largura de

banda em 10 Mb/s. Porém há uma maior variação da taxa obtida com o PLC a 10

m de distância. Os resultados da Figura 4.7(c) são obtidos para uma largura de banda

de 40 Mb/s, sendo este o limite máximo da rede local. Observa-se maior variação na

vazão obtida. É posśıvel verificar, conforme esperado, uma perda na velocidade medida

ao se distanciar dos equipamentos, tanto para o repetidor, quanto para o extensor PLC.

Verifica-se resultados mais satisfatórios ao utilizar a tecnologia PLC para as distâncias

de 2 e 5 metros, principalmente para a distância de 5m, na qual o intervalo de confiança

de ambas as tecnologias não se cruzam. Já em 10 metros, o repetidor Wi-Fi obtém

melhores resultados, chegando a 20 Mb/s, ou seja, 50% de perda com relação ao limite pré

estabelecido. Comparando esses dados com os da Figura 4.4(b), obtidos através do celular,

confirma-se que para as distâncias de 2 e 5 metros o dispositivo PLC apresenta melhor

desempenho nesse critério. Já para a distância de 10 m, ambos dispositivos apresentam

perdas significativas.

A última métrica analisada com aux́ılio do Iperf é a perda de pacotes. Os resultados

podem ser observados nas Figuras 4.8(a), 4.8(b) e 4.8(c). Nota-se que o repetidor de sinal

obtém piores resultados, com alto percentual de perda em todas as distâncias e valores

de largura de banda. O dispositivo PLC apresenta bons resultados com relação à perda,

principalmente com a largura de banda de 1 e 10 Mb/s, para as quais praticamente não
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(a) Vazão da rede com 1 Mb/s. O desempenho da rede Wi-Fi é a

melhor posśıvel, resultando em medições precisas.

(b) Vazão da rede com 10 Mb/s. Maior variação na taxa de trans-

ferência obtida, com média em torno de 8,5 Mb/s, representando

15% de perda.

(c) Vazão da rede com 40 Mb/s. Maior variação nas taxas de trans-

ferência, sendo os melhores resultados atingidos para as distâncias

de 2 m.

Figura 4.7: Comparação da vazão da rede para diferentes valores de largura de banda.
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(a) Largura de banda de 1 Mb/s. Na distância de 2m, o

repetidor Wi-Fi apresenta elevadas perdas de pacote, com

média em torno de 17,1%.

(b) Largura de banda de 10 Mb/s. Grande discrepância nos resulta-

dos obtidos para ambas as tecnologias, cujo o PLC apresenta perdas

de pacote insignificantes.

(c) Largura de banda de 40 Mb/s. Elevada perda de pacotes ao

utilizar-se o repetidor de sinal, principalmente para a 2m de dis-

tância, onde a perda média foi de 72%.

Figura 4.8: Comparação da perda de pacotes para diferentes valores de largura de banda.
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há nenhuma perda. Ainda assim, para 40 Mb/s, o percentual de perda obtido para

o extensor PLC é baixo, com o maior valor médio de 9%, para a distância de 2 m.

Essa perda mais elevada pode estar relacionada à grande interferência nesta localidade e,

consequentemente, maior colisão de pacotes.

A fim de validar o desempenho da rede estendida pelo extensor PLC em distâncias

maiores que 10 m, verifica-se a vazão, a perda e a variação no atraso em um terceiro

experimento. Esse experimento é feito a uma distância de 20 m do roteador principal com

a rede elétrica em operação cotidiana e com o acréscimo de carga à rede. O repetidor Wi-

Fi não pode ser utilizado porque a intensidade do sinal original é fraca. Dessa maneira,

testa-se o impacto no desempenho da rede sem fio causado por aparelhos externos ligados

no mesmo circuito elétrico. A ideia é verificar se o sistema PLC é robusto a rúıdos inseridos

na rede elétrica.

Tabela 4.1: Dados referente ao desempenho da rede com e sem cargas ativa.

O resultado apresentado na Tabela 4.1 é obtido com o aux́ılio do software Iperf. É

feito um experimento para cada largura de banda, coletando-se 30 amostras e considerando

95% de ńıvel de confiança. O Iperf fornece o valor médio apresentado. Observa-se que

há apenas uma pequena variação na média de variação de atraso e na média de perda

de pacotes, quando adiciona-se carga à rede elétrica. Essa variação é insignificante e não

interfere na qualidade da rede para aplicações reais, comprovando que o extensor PLC
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consegue lidar com os harmônicos adicionados na rede elétrica por dispositivos domésticos,

mesmo utilizando o mesmo canal para transmissão de dados. Outro ponto relevante

levantado é que a vazão obtida em ambos os casos é muito próxima ao limite de largura

de banda especificado no Iperf. Não há uma interferência significativa no desempenho da

rede Wi-Fi, quando introduzido um aparelho emissor de calor no circuito elétrico. Assim,

verifica-se que não há prejúızo à qualidade da rede mesmo com o extensor PLC a 20

metros de distância do roteador principal.

4.3 Considerações finais

A tecnologia PLC tem se mostrado uma solução bastante eficiente para a trans-

missão de dados em banda larga. Estudos e pesquisas cont́ınuas levam a crer que no

futuro essa tecnologia poderá se tornar um meio de acesso amplamente comercializado,

tanto para ambientes internos quanto para externos. Por utilizar uma infraestrutura já

existente não existiria custos adicionais para sua implantação, o que torna a tecnologia

atraente do ponto de vista econômico para as empresas interessadas.

Para o atendimento à última milha, o modelo PLC externo mostra-se uma alter-

nativa bastante interessante, possibilitando levar o acesso à Internet para regiões desfa-

vorecidas ou mal atendidas, ainda muito comuns no Brasil e no mundo. Para que esse

sistema se torne um modelo de negócio, empresas de telecomunicações e concessionárias

de energia precisam se tornar parceiras, de modo que a rede de dados seja introduzida

em certa localidade da rede de distribuição de energia para ser transportada até pequenas

comunidades através da rede elétrica existente. Assim, o provedor de Internet faria ape-

nas o investimento para aquisição e instalação dos equipamentos injetores e repetidores

da rede, sem precisar se preocupar com altos investimentos para lançamento de fibra ou

construção de torres de rádio. Qualquer localidade tornaria-se um ponto comercialmente

viável para atendimento, sendo vantajoso não só para os empresários, mas principalmente

para os clientes finais, que passariam a ter acesso à Internet banda larga de qualidade.

Para regiões ainda mais remotas, onde não existam provedores de Internet próxi-

mos, um modelo h́ıbrido PLC com backhaul de satélite aparenta ser bastante atraente.

Assim, seria posśıvel garantir o atendimento a qualquer localidade, utilizando-se apenas

um ponto de recepção de satélite e realizando a rede de acesso através do cabeamento
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elétrico existente. Dessa forma a concessionária de energia poderia lucrar através de

um sistema de aluguel da rede que será compartilhada, tal como é realizado atualmente

com seus postes. Por sua vez, o provedor satelital se beneficiaria criando uma região de

atendimento com uma única CPE (Customer Provided Equipment) de satélite, reduzindo

seus custos de manutenção e instalação, além de poder atender uma maior quantidade de

pessoas, aumentando assim a receita bruta.

Para que o sistema PLC torne-se realmente uma solução viável, ainda serão neces-

sários investimentos em seu desenvolvimento e a construção de projetos piloto para então

entender o melhor modelo de negócio para sua aplicação. É notório que, por ainda não

ser tão disseminado, os custos dos equipamentos envolvidos são elevados, uma vez que

ainda não existem incentivos para fabricação e implantação.

Assim como qualquer outra tecnologia desenvolvida, existem algumas barreiras

que ainda deverão ser superadas para adoção em escala, tais como única padronização e

legislações bem definidas. Apesar dos obstáculos, PLC apresenta-se como uma tecnologia

única, com grande flexibilidade de implantação, baixos custos e de qualidade.

Para o estudo prático deste trabalho, é considerada a utilização da tecnologia PLC

interna, de modo a validar seu funcionamento em ambientes residenciais. Os resultados

obtidos foram satisfatórios, demonstrando que ele pode ser um grande aliado para um

melhor compartilhamento da rede em ambientes amplos ou com muitos obstáculos, que

prejudicam o desempenho dos sistemas sem fio Wi-Fi.

Para aumentar a adoção da tecnologia PLC interna, os equipamentos necessários

precisam ter seus custos reduzidos, além de aumentar a quantidade de empresas que

ofereçam o produto, visto que, atualmente no Brasil, encontra-se apenas um fabricante.

Com a falta de concorrência no mercado, o fabricante possui a hegemonia para definição

dos preços, o que torna a tecnologia cara e pouco atraente ao consumidor final. Além

disso, a falta de produtos diversificados reduzem o interesse por este tipo de tecnologia.

Dependendo do páıs, diferentes tipos de dispositivos PLC são comercializados, porém

ainda pouco difundidos.



Caṕıtulo 5

Conclusão

O Brasil ainda carece de acesso à banda larga de qualidade em diversas regiões

do páıs. Esse problema pode ser mitigado utilizando soluções que empregam tecnologias

ainda pouco difundidas, como PLC. Essa tecnologia utiliza a rede elétrica para transmissão

do sinal de dados, sendo posśıvel, portanto, utilizar a rede de distribuição de energia para

distribuição concomitante de acesso à Internet banda larga. Além disso, a tecnologia

PLC pode ser utilizada em redes internas, por exemplo, em residências ou empresas, para

estender o alcance da rede sem fio. Normalmente, a rede sem fio sofre em termos de alcance

e desempenho quando existem obstáculos no ambiente, que afetam a propagação do sinal.

A tecnologia PLC tem a capacidade de superar esses obstáculos, uma vez que utiliza um

meio f́ısico guiado para transmissão do sinal entre um adaptador PLC e o extensor PLC.

Este último dispositivo é conectado a uma tomada em um determinado ambiente e gera a

rede sem fio nesse ambiente. Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo investigar

o uso da tecnologia PLC para extensão do acesso à Internet. A investigação foi feita por

meio de um estudo comparativo com a tecnologia Wi-Fi para estender a cobertura da

rede sem fio em ambientes residenciais. Foram analisadas métricas de desempenho de

rede comumente utilizadas, como forma de verificar qual tecnologia apresentaria melhor

desempenho.

A realização dos experimentos permitiu observar que a tecnologia PLC é uma

alternativa bastante promissora e eficaz para ampliação da cobertura da rede sem fio.

Foram utilizados aparelhos de ambas as tecnologias, colocados em um mesmo ambiente

experimental. As medidas foram feitas em três pontos diferentes, distantes de 2, 5 e 10

metros do local onde o repetidor Wi-Fi e o extensor PLC foram colocados. A coleta de

45
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dados foi feita separadamente para cada tecnologia, a fim de verificar o funcionamento

individual das tecnologias em um ambiente interno residencial.

No primeiro experimento realizado, verificou-se que a potência recebida ao utilizar a

tecnologia PLC para estender a rede era semelhante à recebida ao utilizar a tecnologia Wi-

Fi. Vale destacar que ambos os dispositivos estavam configurados para escolha automática

de canal, o que pode ter influenciado os resultados obtidos.

Comparando todas as métricas definidas para analisar o desempenho da rede, la-

tência, variação no atraso, vazão e perda de pacotes, observou-se algumas similaridades

no desempenho da rede com o distanciamento do receptor. Em determinados pontos o

extensor PLC apresentou melhores resultados, que podem ser benéficos para determina-

dos tipos de aplicação. De modo geral, a variação no atraso e a latência obtida usando o

extensor PLC é ligeiramente menor, o que é bom para aplicações online, como chamadas

de v́ıdeos e jogos. Nesse tipo de aplicação, os pacotes de dados são divididos, de modo que

se a variação no atraso da rede for alta, poderá ser percebido pelo usuário, no qual o áu-

dio e o v́ıdeo podem ficar dessincronizados ou travando, por exemplo. Diante disso, para

videoconferências ou chamadas por VOIP, é aconselhado que a variação no atraso não

exceda 30 ms, ou seja que a latência não tenha uma grande variação1. Acima desse limiar

o impacto é percept́ıvel pelo usuário, como foi o caso das medições realizadas através do

repetidor Wi-Fi na distância de 2 m. Com relação à vazão obtida, ambas as tecnologias

apresentam resultados bastante similares.

A métrica na qual houve uma maior diferença nos resultados obtidos foi a perda

de pacotes. Em conexões TCP isto não faria grande diferença, visto que caso o pacote

não seja recebido, o protocolo o identifica e retransmite, de modo que não ocorra falhas

na aplicação utilizada. Por outro lado, quando o protocolo UDP é utilizado, por exem-

plo, em transferência de dados em tempo real, os pacotes são realmente perdidos, sem

a possibilidade de retransmissão, de modo a causar interrupção da conexão ou impactos

significativos ao usuário. Vale ressaltar que esta diferença é percept́ıvel ao realizar chama-

das de v́ıdeo na distância de 10 m. O problema de travamento e perdas de conexão que

era recorrente com a utilização do repetidor de sinal foi reduzido consideravelmente após

a substituição pelo dispositivo PLC, não sendo necessário nenhum outro tipo de alteração

no ambiente em questão.

1https://www.minhaconexao.com.br/blog/jitter/
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Como os dispositivos PLC não dependem de uma rede Wi-Fi para se conectarem

e redistribuir o sinal, sua aplicação apresenta uma grande vantagem, permitindo assim

a expansão da rede para qualquer localidade, desde que esteja na mesma rede elétrica.

Assim é posśıvel conectar áreas que o repetidor de sinal não seria capaz de atender, ou até

atenderia, porém com entregas de baixa qualidade. Para o ponto de 10 m, por exemplo,

não seria posśıvel melhorar a entrega do sinal unicamente com a utilização do repetidor de

sinal Wi-Fi. Todavia, através do PLC é posśıvel tornar qualquer tomada da rede elétrica

em um ponto de rede Ethernet e Wi-Fi, dependendo do modelo do dispositivo adquirido.

Assim, o último experimento realizado evidencia esta vantagem. O extensor PLC foi

colocado em uma tomada próxima do ambiente que se desejava atender, localizado a 20

m de distância do roteador principal. É importante destacar a flexibilidade de implantação

da tecnologia PLC, podendo ser facilmente instalada em qualquer ponto do ambiente.

Por utilizar o meio elétrico para transmissão dos dados, é importante avaliar o

desempenho da tecnologia PLC ao inserir rúıdo na rede elétrica. Assim, o último experi-

mento também permitiu observar que não houve grande variação no desempenho da rede,

mesmo com a utilização simultânea de eletrodomésticos que emitam calor, que poderiam

ser os maiores causadores de problemas para o PLC.

Para um próximo estudo seria interessante realizar testes explorando a capacidade

máxima de transmissão de cada dispositivo, de modo a verificar o desempenho em redes

de maior capacidade. No experimento atual, a taxa máxima ficou limitada em 40Mb/s,

que era o maior valor disponibilizado da rede local. Além disso, é interessante entender o

desempenho da tecnologia PLC com múltiplos extensores, possibilitando a cobertura da

rede em grandes ambientes, como empresas e universidades. Seria interessante entender

qual a limitação desta tecnologia com o meio sendo compartilhado por diversos dispositivos

simultâneos e até que ponto esse sistema seria mais vantajoso em comparação com o

cabeamento estruturado de redes. Em muitas localidades, esse tipo de cabeamento não é

existente ou já está danificado, de modo que seria posśıvel a transmissão da rede apenas

através do meio elétrico.
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parativo a rede Wi-Fi, 2016. Trabalho de conclusão de curso. Tecnologia em análise

e desenvolvimento de sistemas, Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
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