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Resumo – Com a aplicação dos conceitos de modulação de sinal, 

podemos transformar o sistema elétrico concebido na década de 20 

do século passado, em um sistema moderno com aplicações 

inteligentes e alto grau de automação conhecido como smart grid. 

Esta evolução será percebida de forma mais intensa quando da 

utilização em grande escala dos medidores eletrônicos de energia 

elétrica com leitura remota. Entre as muitas tecnologias existentes 

para a transmissão destes dados a transmissão das informações 

através da própria estrutura da rede elétrica conhecida como PLCC 

(Power Line Carrier Communication) é a mais promissora. Dentro 

deste sistema apresentaremos algumas soluções para a modulação 

da transmissão de dados, em destaque o sistema OPLAT (Ondas 

Portadoras em Linhas de Alta Tensão). Muitas normas e padrões 

vêm surgindo no sentido de se estabelecer protocolos e meios de 

transmissão em smart grids. 
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I.  INTRODUCÃO 

A utilização de ondas portadoras em linhas de transmissão 

teve início na década de 1920 [2]. As linhas de alta tensão, 

além da transmissão da energia elétrica, transmitem vários 

tipos de sinais comunicação, como voz, dados e sinais de tele 

proteção, de controle e de medição. Esses sinais de 

comunicação são transmitidos juntamente com a energia 

elétrica, sem que haja interferência mútua, para prover as 

necessidades de comunicações internas das concessionárias de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Diante 

dessa situação, empresas de telecomunicações buscam fazer 

parcerias com concessionárias de energia elétrica com o 

objetivo de também utilizar as linhas de alta tensão para 

transmissão de seus sinais [2]. 

Os sinais de comunicação de Ondas Portadoras em Linhas de 

Alta Tensão (OPLAT) permitem o monitoramento constante e, 

consequentemente, um melhor controle da própria linha de 

transmissão. Essa solução também permite que as subestações 

estejam interligadas entre si, formando uma grande rede de 

comunicação, viabilizando a operação do sistema de forma 

remota [1].  
A visão de uma rede smart grid sendo amplamente difundida, 

mostrando como principal a substituição de medidores 

eletromecânicos por medidores de energia eletrônicos 

inteligentes, capazes de realizar, não só a leitura, mas também 

o processamento dos dados medidos. Como exemplo dos 

novos dados coletados por esses novos dispositivos eletrônicos 

está, além do que realizavam os velhos medidores 

eletromecânicos, a criação de todo um histórico de consumo 

daquele consumidor. Outra revolução proposta por tornar a 

rede de energia inteligente através dos conceitos de smart grid 

são as possibilidades de tornar o consumidor final, um gerador 

independente de energia para a própria rede. 

 

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

MODULAÇÃO DIGITAL 

Modulação é o tratamento dado ao sinal que se quer transmitir, 

para melhor adequá-lo ao canal de interesse ou disponível, 

através do uso de uma onda portadora. 

Basicamente, a modulação é um processo no qual algumas 

características de uma forma de onda chamada de portadora 

são alteradas de acordo com as características de outra forma 

de onda, denominado moduladora, que possui o sinal a ser 

transmitido. 

É possível distinguir dois tipos básicos de modulação de 

acordo com o tipo de Onda Portadora: 

 Quando a portadora é senoidal, diz-se que a 

modulação é CW (do inglês: Continuous Wave). A 

amplitude, fase ou frequência da portadora varia 

constantemente em função da informação a ser 

transmitida. Ex.: AM, PM, FM. 
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 Quando a portadora é um trem de pulsos diz-se que a 

modulação é pulsada. 

 

A amplitude, largura ou posição de um pulso da portadora 

varia em função das amostras da informação a ser transmitida. 

Ex.: PAM, PWM, PPM. 

A modulação envolve operações sobre uma ou mais das três 

características de uma portadora (amplitude, fase, frequência). 

Há três técnicas básicas de modulação para transformar dados 

digitais em sinais analógicos: Modulação por mudança em 

amplitude (Amplitude Shift Keying – ASK), Modulação por 

mudança em frequência (Frequency Shift Keying – FSK), 

Modulação por mudança em fase (Phase Shift Keying – PSK). 

MODULAÇÃO DSB-SC 

A modulação é designada em amplitude (AM, do inglês 

Amplitude Modulation) quando a amplitude da portadora varia 

proporcional o sinal modulador (mensagem). 

A técnica da modulação DSB-SC consiste em multiplicar a 

mensagem a ser transmitida pela portadora senoidal de 

frequência angular ωC igual a frequência desejada, dessa 

maneira, a forma do sinal modulante é inalterada. 

Seja f(t). o sinal modulante e c(t) = cos(ωC t) a portadora, 

definimos o sinal modulado em DSB-SC como:  

 

 
As formas de onda do sinal modulador, da portadora e do sinal 

modulado (DSB-SC) são apresentadas na figura 1.  

Figura 1: (a) Sinal modulante (informação) (b) Forma de onda 

da portadora (c) Sinal modulado em DSB-SC. 

MODULAÇÃO ASK 

Utiliza-se de uma amplitude de portadora para cada possível 

palavra de informação. A modulação ASK é mais susceptível 

a mudanças repentinas de ganho. Ela é utilizada em aplicações 

em que a quantidade de informação seja pequena ou em canais 

que sejam menos destrutivos. Seguem algumas dessas 

aplicações: 

 Transmissão via fibra óptica, onde não existe ruído 

para interferir na recepção do sinal; 

 Transmissão de dados por infravermelho, como os 

usados em algumas calculadoras; 

 Controle remoto por meio de raios infravermelhos, 

como os usados em controle de aparelhos de tv; 

 Controle remoto por meio de radiofrequência, como 

os usados para ligar e desligar alarmes de carros, 

residências ou abrir portões.  
 

 
Figura 2: Modulação ASK – BASK (Amplitude Shift Keying – 
Binary Amplitude Shift Keying) 

 

O sinal ASK divide-se em: 

 Sinal binário, variando-se dois níveis (0, space e 1, 

mark) teremos o ASK binário ou BASK, conforme 

ilustra a Figura 2. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modulação ASK – MASK (Amplitude Shift Keying – 

Multilevel Amplitude Shift Keying) 

 

 
Figura 4: Modulação ASK – OOK (Amplitude Shift Keying - On 

Off Keying) 

MODULAÇÃO FSK 

 Os bits 1 e 0 são representados por dois sinais de 

frequências diferentes; 
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 As frequências dos sinais são ligeiramente deslocadas 

da frequência da portadora; 

 Menos suscetível a erros do que a modulação ASK. 

A Figura 5 exemplifica a modulação FSK. 

MODULAÇÃO PSK (PHASE SHIFT KEYING) 

 Muda-se a fase da portadora em resposta a 

informação; 

 Fase neste contexto é o ângulo de partida da senóide. 

MODULAÇÃO BPSK 

 Fácil implementação; 

 Uso ineficiente da banda do canal; 

 Muito robusta; 

 Extensivamente usada em comunicações via satélite; 

 Uma mudança de fase representa mudança do bit 0 

para o bit 1 ou vice-versa. Isto é, cada elemento de 

sinal representa um bit; 

 Por exemplo, para transmissão do bit 0, muda-se a 

fase 1800, conforme é mostrado na Figura 5. 

MODULAÇÃO QPSK 

 Técnica de modulação multinível; 

 Cada sinal (símbolo) carrega dois bits; 

 Maior eficiência espectral; 

 Dobro da eficiência espectral do BPSK; 

 Receptor mais complexo; 

 As fases estão separadas de 90°, conforme Tabela 1 

[4]. 
 

Tabela 1: Fases da modulação QPSK 

 
 

III. BOBINA DE BLOQUEIO (SISTEMA OPLAT) 

A bobina de bloqueio é constituída normalmente de um 

indutor principal, onde a corrente em baixa frequência irá 

percorrer, além dos capacitores e indutores de baixa potência 

que servirão para sintonizar a bobina na faixa que ela deve 

bloquear. Para a implementação dessa bobina de bloqueio em 

uma rede smart grid, um fator importante a se considerar é o 

dimensionamento do indutor principal, para que suporte a 

corrente nominal e corrente de curto-circuito que o usuário 

final irá demandar.  

Essa bobina de bloqueio também deve ter um sistema de 

proteção contra raios atmosféricos, que pode ser baseado em 

óxidos semicondutores, levando em consideração que os 

componentes de sintonia devem suportar a tensão residual 

desse dispositivo de proteção. 

 A grande vantagem de utilizar esse sistema PLCC no usuário 

final seria a grande confiabilidade. As grandes linhas de 

transmissão vêm utilizando esse sistema durante muito tempo, 

sendo a pouco tempo substituída como meio de comunicação 

principal pela comunicação via fibra-ótica. Mas para a 

aplicação desse sistema em smart grid têm uma alta relação 

custo-benefício em comparação com a fibra ótica, devido ao 

fato da implementação e manutenção da fibra ótica ser muito 

mais cara. 

O esquema da Figura 6 mostra os elementos básicos de um 

canal de comunicação por onda portadora em linha de 

transmissão. 

 

As bobinas de bloqueio têm a finalidade de confinar o sinal de 

onda portadora no interior da linha de transmissão, impedindo 

que o sinal de teleproteção chegue aos equipamentos da 

subestação. Elas são localizadas nos terminais da linha a ser 

protegida, possuindo uma baixa impedância para a frequência 

industrial e alta impedância para a frequência da onda 

portadora. A bobina de bloqueio é conectada em série com a 

linha de transmissão. A Figura 7 mostra uma bobina de 

bloqueio ligada ao TPC. 

 

Figura 5: Modulação FSK (Frequency Shift Keying) 

Figura 6: Esquema com elementos básicos de um canal de comunicação 

Figura 7: Bobinas de bloqueio ligadas ao TCP 
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Outra importante função da bobina de bloqueio é 

insensibilizar o sinal da portadora a mudanças na impedância 

do barramento da subestação, tornando-o mais independente 

das condições de chaveamento que modificam as 

configurações operativas do sistema [4]. 

O arranjo básico de uma bobina de bloqueio é constituído por 

um circuito LC paralelo, conforme Figura 8, que apresenta 

uma alta impedância ao sinal da portadora. Por isso o circuito 

é instalado em série com a linha de transmissão, entre a saída 

do barramento da subestação e o capacitor de acoplamento, 

forçando o sinal da portadora a se propagar na direção do 

terminal remoto da linha.  

 
 

 
Quando numa frequência determinada as reatâncias indutiva e 

capacitiva são iguais (XL = XC) diz-se que o circuito está em 

ressonância ou “sintonizado” nesta frequência chamada 

frequência ressonante. 

A impedância equivalente XL // XC é: 

 

 

 

 

 

 

Substituindo XL e XC definidos pelas equações do circuito 

LC série, respectivamente, encontra-se:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a equação 3, teremos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quando ω → 0 ou ω → ∞ a impedância equivalente é nula. 

Quando XL = XC a frequência ressonante é dada pela equação 

6, nesse caso o circuito apresenta uma alta impedância para a 

frequência ressonante. Enquanto que para frequências baixas 

ou altas praticamente não apresenta nenhuma impedância, 

como mostrado na figura 9. 

 

 
A bobina de bloqueio (LC em paralelo) e o capacitor de 

acoplamento junto com caixa de sintonia (LC série) estão 

sintonizados na faixa de frequência que se deseja transmitir a 

onda portadora na linha de alta tensão. 

Valores típicos da indutância de uma bobina de bloqueio 

encontram-se na faixa entre 0.1mH a 2mH, com correntes 

nominais entre 400A a 4000A [3]. 

IV. CONCLUSÃO 

Sem dúvidas o sistema de ondas portadoras é a solução para a 

comunicação aproveitando a rede de transmissão de alta 

potência, a solução OPLAT é uma alternativa bastante 

econômica, porem disponibiliza poucos canais de 

comunicação para longas distâncias, sendo a portadora 

suscetível a ruídos da linha de transmissão e precisa trabalhar 

em uma faixa limitada do espectro de frequência [5]. 
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Figura 9: Faixa de impedância/frequência 

Figura 8: Esquema circuito LC paralelo 
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