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RESUMO 
 
 

A idéia de se utilizar os meios físicos já existentes na rede elétrica para transmissão de dados 
por linhas de potência está sendo concebida há muito tempo. No entanto, nunca foi 
considerado um meio de comunicação viável devido à baixa velocidade de comunicação, 
funcionalidade limitada e alto custo de desenvolvimento. Há aproximadamente trinta anos foi 
desenvolvido um dispositivo capaz de modular e injetar na rede elétrica os sons captados por 
um microfone, sendo este si-nal resgatado em outro local e convertido novamente em som. 
Este sistema ficou co-nhecido por "Babá Eletrônica", sendo assim, quando ligarmos um 
dispositivo no quarto de uma criança e o outro no quarto de seus pais, os mesmos tinha um 
monito-ramento da criança a certa distância. Assim como a "Babá Eletrônica", muitos 
equipamentos são capazes de inje-tar sinais na rede elétrica. O grande problema era que 
esses sinais não tinham como ser controlados e uniformizados e acabavam interferindo em 
outros equipamentos próximos à fonte geradora. O controle da transmissão dos sinais, desde 
suas freqüên-cias até os níveis de propagação, só foi possível com o avanço das técnicas de 
modu-lação e multiplexação, ou seja, esses sinais podem ser injetados na rede elétrica e re-
cuperados em outro local de forma confiável, permitindo transmitir sinais diferentes sobre um 
mesmo meio físico. Pôde-se pensar, então, em transmitir dados e informa-ções utilizando os 
cabos da rede elétrica, minimizando assim os custos de instalação de uma rede convencional e 
abrindo uma oportunidade para uma inclusão digital quase que 100% no país, tendo em vista 
que a maioria das residências possui energia elétrica, (HOWSTUFFWORKS, 2009). 
2.COMPONENTES ELÉTRICOS Este capítulo apresenta estudos dos componentes elétricos 
envolvidos na tecnologia para transmissão de internet via rede elétrica. 2.1.Indutores Segundo 
NISKIER e MACINTYRE (1992), o princípio da geração de energia elétrica baseia-se no fato de 
que toda a vez que um condutor se movimenta no interior de um campo magnético aparece 
neste condutor uma diferença de potencial elétrico que também chamamos de tensão. Essa 
tensão gerada pelo movimento do condutor no interior de um campo magnético é denominada 
de tensão induzida. De acordo com os ensinamentos de Michael Faraday, cientista inglês, ao 
rea-lizar estudos com o eletromagnetismo, determinou as condições necessárias para que uma 
tensão seja induzida em um condutor. Suas observações podem ser resumidas em duas 
conclusões que compõem as leis da auto-indução, "Quando um condutor elétrico é sujeito a um 
campo magnético variável, uma tensão induzida tem origem nesse condutor", para ter um 
campo magnético variável no condutor, pode-se man-ter o campo magnético estacionário e 
movimentar o condutor perpendicularmente ao campo, ou manter o condutor estacionário e 
movimentar o campo magnético, se-gundo Gussow (1985): A magnitude da tensão induzida é 
diretamente proporcional à inten-sidade do fluxo magnético e à velocidade de sua variação. 
Isso signifi-ca que quanto mais intenso for o campo, maior será a tensão induzida e quanto 
mais rápida for à variação do campo, maior será a tensão in-duzida.  


