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�� PLC (PLC (PPower LLine CCommunication ) :) :

““Tecnologia de comunicaTecnologia de comunicaçção, que utiliza a rede de energia ão, que utiliza a rede de energia 

eleléétrica, em baixa ou mtrica, em baixa ou méédia tensão, operando dentro da faixa de dia tensão, operando dentro da faixa de 

1,7051,705--80 MHz80 MHz, para prover servi, para prover serviçços de comunicaos de comunicaçção de dados, voz e ão de dados, voz e 

vvíídeo, em diversas aplicadeo, em diversas aplicaçções: Conexão ões: Conexão àà internet, telemetria, internet, telemetria, 

seguransegurançça, Voz sobre IP, etca, Voz sobre IP, etc..””

DefiniDefiniççõesões



• Capilaridade da rede de energia elétrica; 

• Programa “Luz para todos”. Aproximadamente 98 % 

(Resid. e Com.);

• Última Milha; 

• PLC – Alternativa para inclusão digital;

• Potencial de interferir em serviços de radiocomunicação.

Aspectos importantes da tecnologia PLCAspectos importantes da tecnologia PLC



Arquitetura dos TestesArquitetura dos Testes



2004 – São Paulo-SP: 

� Apoio Eletropaulo e ER01
� Sem Resultados Satisfatórios

2005 – Goiânia - GO: 

� Apoio CELG e ER07
� Com Resultados Satisfatórios
� Sem níveis de emissão precisos

2006 – Goiânia - GO: 

� Apoio CELG e ER07
� Com Resultados Satisfatórios
� Níveis de emissão precisos, redes diversas e técnicas de mitigação

Testes jTestes jáá realizadosrealizados



•• Local: Goiânia Local: Goiânia –– GOGO

•• PerPerííodo: 31/07/2006 a 11/08/2006.odo: 31/07/2006 a 11/08/2006.

•• Rede de Energia: CELG Rede de Energia: CELG –– Companhia EnergCompanhia Energéética de Goitica de Goiáás.s.

•• MediMediçções:ões:

–– MT MT –– MMéédia Tensão;dia Tensão;

–– BT BT –– Baixa Tensão;Baixa Tensão;

–– Rede Compacta;Rede Compacta;

–– Rede Subterrânea;Rede Subterrânea;

–– Ambientes Outdoor e Ambientes Outdoor e IndoorIndoor..

Testes Testes –– BPL / PLCBPL / PLC

�� ParticipaParticipaçção de Fabricantes:ão de Fabricantes:

��AdvancedAdvanced ElectronicsElectronics--

IndoorIndoor

�� Mitsubishi Mitsubishi -- OutdoorOutdoor

�� Corinex Corinex –– Outdoor /Outdoor / IndoorIndoor

�� MotorolaMotorola -- IndoorIndoor



ColaboraColaboraçção nos Testes ão nos Testes –– BPL / PLCBPL / PLC

Colaboração
• Escritório Regional n.º 07 (ER-07) – ANATEL

• Exército Brasileiro - EB

• Universidade Federal de Goiás – UFG

• Secretaria Municipal de Educação (Goiânia - GO)

• Companhia Energética de Goiás – CELG

• Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações - CPqD

• Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT

• Sociedade AlphaVille Flamboyant Residencial

• Materials Research Laboratory Ltda - MRL.

• MITSUBISHI (HYPERTRADE)

• MOTOROLA

• CORINEX (PROCABLE)

• ADVANCED ELECTRONICS



•• NNííveis Reais.veis Reais.

•• DFS DFS –– DynamicDynamic FrequencyFrequency SelectionSelection;;

•• Filtros: Ex. Filtros: Ex. NotchNotch..

•• Impacto nos serviImpacto nos serviçços os -- Faixa de HF:Faixa de HF:

–– Radiodifusão;Radiodifusão;

–– RadionavegaRadionavegaççãoão, fixo, m, fixo, móóvel, etc. (Forvel, etc. (Forçças Armadas);as Armadas);

–– Radioamador.Radioamador.

RegulamentaRegulamentaçção especão especííficafica

ContribuiContribuiçções:ões:

•• UIT UIT –– União Internacional de TelecomunicaUnião Internacional de Telecomunicaçções;ões;

•• CITEL CITEL –– Comissão Interamericana de TelecomunicaComissão Interamericana de Telecomunicaçções.ões.

Objetivos dos Testes Objetivos dos Testes –– BPL / PLCBPL / PLC
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ConfiguraConfiguraçção das medidasão das medidas



ConfiguraConfiguraçção das medidas ão das medidas -- InstalaInstalaççãoão



ConfiguraConfiguraçção das medidas ão das medidas –– Antena & Analisador de Antena & Analisador de 

EspectroEspectro



�� Comparação – Sinal registrado em 2006 – Sem PLC

Resultados das medidasResultados das medidas



�� Comparação – Sinal registrado em 2006 – Com PLC

Resultados das medidasResultados das medidas



�� Comparação – Sinal registrado em 2006 – Rede Compacta

Com PLC

Sem PLC

Resultados das medidasResultados das medidas



�� Comparação – Sinal registrado em 2006 – Rede Subterrânea

Com PLC

Sem PLC

Resultados das medidasResultados das medidas



� Simular uma operação real dos sistemas PLC e registrar, com precisão, os 

níveis de sinais emitidos pela rede de energia elétrica durante a operação.

� Dentre os fabricantes que repassaram informações, alguns afirmaram possuir 

o mecanismo DFS. Entretanto, os testes mostraram que estes mecanismos não 

funcionam automaticamente, pelo menos nas condições testadas. Além disso, os 

representantes dos fabricantes não tinham informações de como estes 

mecanismos funcionam. O mesmo aconteceu com o filtro notch.

� Nenhum dos equipamentos testados funcionou em Média Tensão (MT). Mas, 

funcionaram apenas em Baixa Tensão (BT), 220 V a.c. 

� Em todos os casos, apesar dos fabricantes anunciarem a operação em até 200

Mbit/s, no caso dos equipamentos de 2a Geração, nenhuma conexão PLC chegou 

a esta taxa de transmissão, mas surpreendentemente a taxa ficou, no máximo, em 

torno de 1 Mbit/s!

Resultados dos testesResultados dos testes



� Surpreendentemente, apesar de ter sido utilizada uma rede de energia elétrica 

com praticamente nenhuma derivação e conexão entre equipamentos PLC 

exclusiva para dois equipamentos, além da baixa taxa de transmissão de dados 

verificada, a transmissão (Download e Upload) era interrompida constantemente, 

demonstrando alta sensibilidade do sistema PLC em relação ao meio físico e ao 

ambiente radioelétrico.

� Este aspecto ficou claramente evidenciado, quando se colocou em 

operação os equipamentos de comunicação de dados e voz do Exército. Os sinais 

de comunicação do sistema PLC apresentou grande degradação nestas 

circunstâncias.

� Por outro lado, verificou-se que o sistema de comunicações do Exército 

não sofreu interferência dos sinais provenientes dos sistemas PLC em operação.

� As medidas em ambiente indoor apresentaram grande interferência  

proveniente do funcionamento de lâmpadas fluorescentes e reatores, no sistema 

PLC.

Resultados dos testesResultados dos testes



� Com o auxílio da Antena operando na faixa de HF (3-30 MHz), 

conseguiu-se resolver o problema das medidas realizadas no ano anterior: Foram 

realizadas medidas com valores precisos de sinais PLC a distâncias de 0 m a 140 

m, além da medida adicional a 200 m.

� Apesar de ter sido previsto o tráfego de dados, voz e imagens na 

operação do sistema PLC, os testes foram realizados somente com tráfego de 

dados com transferência de arquivos cujo tamanho era de aproximadamente 600

Mbytes.

� Nos receptores de radiodifusão foi verificada a interferência onde os 

sinais PLC eram mais fortes.

� O desempenho do sistema PLC, em todos os aspectos, foi semelhante 

nas redes aéreas de MT e BT, na rede compacta  e na rede subterrânea. 

Entretanto, os sinais PLC são mais atenuados nas redes subterrâneas. 

Resultados dos testesResultados dos testes



Considerando que : 

� O desempenho do PLC ficou aquém do esperado;
� Os aspectos de radiointerferências já foram 
analisados pela Anatel.

A Aptel propôs a realização de novos testes :

� Local: CPqD
� Objetivo:  AnAnáálise do Desempenho do PLClise do Desempenho do PLC

Novos testesNovos testes



• UIT 

– Estudos para determinação de limites para as 

emissões oriundas de PLC

• Conservador vs Otimista

• CITEL

– Grupo de trabalho para relacionar as práticas 

existentes na utilização da tecnologia PLC

UIT / CITELUIT / CITEL



• O estudo testou sinais BPL usando os sistema em níveis 
condizentes com os requerimentos do regulamento FCC 
(Part 15). Mesmo assim, verificaram geração de 
interferências significantes em canais de Radiodifusão.

• Este estudo embasou a crítica à conclusão do FCC de que 
“BPL não causaria sérias ameaças de interferência aos 
canais de TV 2 a 6”.

• A MSTV solicitou ao FCC que reveja a decisão anterior e 
restrinja oficialmente a operação do BPL à faixa abaixo de 
50 MHz até o final da transição ou até que se prove que 
pode ser usada sem prejuízos à DTV.

EUA EUA -- MSTV MSTV vsvs FCCFCC



• Japão

– Estudos concluíram que BPL aumenta o 

patamar de ruído nas bandas em que opera.

– Proibiram o aumento da banda do BPL.

• Inglaterra e Holanda

– Resultados similares aos do Japão.

Outros paOutros paíísesses



Lei Geral de Telecomunicações 

–Art. 2. O Poder Público tem o dever de: 
I –garantir, a toda população, o acesso às telecomunicações, 
a tarifas e preços razoáveis, em condições adequadas;

II –estimular a expansão do uso de redes e serviços de 
telecomunicações pelos serviços de interesse público em 
benefício da população brasileira;

III –adotar medidas que promovam a competição e a 
diversidade dos serviços, incrementem sua oferta e 
propiciem padrões de qualidade compatíveis com a 
exigência dos usuários;

Aspectos regulatAspectos regulatóóriosrios



Lei Geral de Telecomunicações 

Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que 
possibilita a oferta de telecomunicação. 

§1°Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 
radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo 
eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, 
sons ou informações de qualquer natureza.

§2°Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou 
aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de 
telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e, quando for o caso, 
as instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais 
portáteis.

Aspectos regulatAspectos regulatóóriosrios



Lei Geral de Telecomunicações 

–Art. 156. Poderá ser vedada a conexão de equipamentos terminais sem 
certificação, expedida ou aceita pela Agência, no caso das redes referidas no 
art. 145 desta Lei.

§1°Terminal de telecomunicações é o equipamento ou aparelho que possibilita 
o acesso do usuário a serviço de telecomunicações, podendo incorporar estágio 
de transdução, estar incorporado a equipamento destinado a exercer outras 
funções ou, ainda, incorporar funções secundárias.

§2°Certificação é o reconhecimento da compatibilidade das especificações de 
determinado produto com as características técnicas do serviço a que se 
destina.

–Art. 145. A implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações 
destinadas a dar suporte à prestação de serviços de interesse coletivo, no 
regime público ou privado, observarão o disposto neste Título.

Parágrafo único. As redes de telecomunicações destinadas à prestação de 
serviço em regime privado poderão ser dispensadas do disposto no caput, no 
todo ou em parte, na forma da regulamentação expedida pela Agência.

Aspectos regulatAspectos regulatóóriosrios



Regulamento de Uso de Espectro (Res. 259)

• Art. 9º Na elaboração e atualização do plano de atribuição, 
destinação e distribuição de faixas de radiofreqüências no 
Brasil a Agência deve ter por objetivo:

• I. o emprego racional, econômico e eficiente de 
radiofreqüências;

• II. evitar interferências prejudiciais;

• III. viabilizar o surgimento de novos serviços e aplicações; 
e

• IV. promover a justa competição no setor de 
telecomunicações.

Aspectos regulatAspectos regulatóóriosrios



Certificação e Homologação de Produtos para 
Telecomunicações (Res. 242)

–Art. 4º São passíveis de certificação e de homologação, para 

efeito do que prevê este Regulamento, todos os Produtos 

de Telecomunicação classificáveis nas Categorias I, II e 

III.

Parágrafo único. A Anatel poderá emitir atos que 

relacionem produtos de telecomunicação das Categorias I, 

II e III que serão objeto de regulamentação.

Aspectos regulatAspectos regulatóóriosrios



Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações (Res. 242)

–XVIII -Produtos para Telecomunicação da Categoria I: equipamentos terminais 

destinados ao uso do público em geral para acesso a serviço de telecomunicações de 

interesse coletivo; 

–XIX -Produtos para Telecomunicação da Categoria II: equipamentos não incluídos na 

definição da Categoria I, mas que fazem uso do espectro radioelétrico para transmissão 

de sinais, incluindo-se antenas e aqueles caracterizados, em regulamento específico, 

como equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita; e

–XX -Produtos para Telecomunicação da Categoria III: quaisquer produtos ou 

equipamentos não enquadrados nas definições das Categorias I e II, cuja 

regulamentação seja necessária:

•a) à garantia da interoperabilidade das redes de suporte aos serviços de telecomunicações;

•b) à confiabilidade das redes de suporte aos serviços de telecomunicações; ou

•c) à garantia da compatibilidade eletromagnética e da segurança elétrica.

Aspectos regulatAspectos regulatóóriosrios



Certificação e Homologação de Produtos para 
Telecomunicações (Res. 242)
– Requisitos atuais –Categoria 1

Aspectos regulatAspectos regulatóóriosrios



Certificação e Homologação de Produtos para 
Telecomunicações (Res. 242)

– Requisitos atuais –Categoria 1

Aspectos regulatAspectos regulatóóriosrios



Certificação e Homologação de Produtos para 
Telecomunicações (Res. 242)

– Equipamentos Certificados

• Motorola

• Hypertrade

Aspectos regulatAspectos regulatóóriosrios



• Testes realizados para avaliação da interferência 
proveniente do PLC

• o desempenho do PLC;

• PLC tem potencial para interferir significativamente nos 
sistemas e serviços de radiocomunicação que se 
encontram nas proximidades da rede de energia elétrica, 
onde o PLC está em operação;

• Sistema PLC pode ser afetado por transmissores de 
outros serviços ou sistemas nas proximidades;

• Para promover o uso de PLC é necessária a 
implementação de técnicas de mitigação (Filtros Notch, 
DFS, bloqueio remoto de freq.).

ComentComentáários finaisrios finais



• Regulamentação das condições de uso de equipamentos 
PLC 

• Emissões 

• Prestação de serviços de telecomunicações demanda 
outorga da Agência

• Equipamentos PLC necessitam de certificação da 
Agência

ComentComentáários finaisrios finais



Agência Nacional de Telecomunicações

Superintendência de Radiofreqüência e Fiscalização

Gerência Geral de Certificação e Engenharia do Espectro

www.anatel.gov.br


