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52 Telecomunicações
Com testes promissores,
começam a ser definidos
parâmetros para a internet
pela rede elétrica

Tem tomada? Então, pela nova tecnologia, também tem inclusão digital

Telecomunicações

Choque de oferta

Mário Bueno | Com a PLC, a competição nas telecomunicações pode chegar pela tomada de casa

O MAIOR obstáculo à competição nas te-
lecomunicações é a chamada última mi-
lha, segmento da rede que liga a casa do
usuário à central telefônica mais próxima.
Por ser extremamente caro construir uma
rede de grande abrangência, as operado-
ras fixas acabam se concentrando nos
mercados que geram maior receita, como
o corporativo, deixando pouca opção aos
consumidores residenciais.

Se depender das distribuidoras de
energia elétrica, no entanto, esse cenário
pode começar a mudar este ano. Uma tec-
nologia chamada Powerline Communica-
tions (PLC) transforma cada tomada em
um acesso de internet rápida. A rede elé-
trica é a única alternativa de acesso às resi-
dências com capilaridade comparável - na
maioria das vezes, até superior - às redes
das operadoras de telecomunicações. Com
tecnologias como voz sobre protocolo de
internet (IP, na sigla em inglês) e vídeo so-
bre IP, a infra-estrutura das distribuidoras
de energia pode ser usada também para
competir em serviços como telefonia e TV
por assinatura. A tecnologia já existe há al-

gum tempo, mas ainda é inédita no Brasil.
A versão mais recente do PLC permite ve-
locidade de comunicação de até 200 me-
gabits por segundo (Mbps), algumas cen-
tenas de vezes a velocidade mais comum
da internet rápida via linha telefônica.

Cenário indefinido
O principal obstáculo enfrentado pela
PLC é a indefinição do modelo de negó-
cios. As empresas ainda não sabem - ou
não querem divulgar - se entrarão nesse
mercado sozinhas ou em parceria com as
operadoras. "Hoje, o principal objetivo é
atender à demanda interna, para fazer
uma medição mais eficaz", afirma a dire-
tora de telecomunicações da Eletropaulo,
Teresa Vernaglia. Para qualquer uso adicio-
nal, a empresa ainda não tem nada con-
clusivo e elaborado. "Ao longo deste ano,
devemos ter uma idéia melhor", diz ela.

Os testes de viabilidade técnica já fo-
ram feitos. "Estamos fazendo testes desde
2000, e os resultados têm sido excelen-
tes", afirma Paulo Pimentel, gerente de
automação da Eletropaulo. A concessio-

nária paulista vai receber equipamentos
de PLC para fazer a medição remota de
consumo em 2 mil clientes, dispensando
a necessidade de um funcionário da em-
presa ir pessoalmente verificar o con-
sumo. Eles serão instalados em um edifí-
cio no distante e popular bairro de Cidade
Tiradentes, em São Paulo.

O custo dos medidores eletrônicos,
equipados com PLC, já alcançou o dos
equipamentos mecânicos, que hoje são
comuns. "Em 2001, eram quatro ou cinco
vezes mais caros", diz Pimentel. Ele ex-
plica que o uso do PLC para medição se
justifica no caso dos grandes consumido-
res, em que há a necessidade de informa-
ções atualizadas sobre o quanto de energia
está sendo usado. O uso do PLC também é
indicado em áreas onde existe maior inci-
dência de fraude e roubo de energia, per-
mitindo que a distribuidora acompanhe
on-line variações no consumo.

Duas agências de atendimento da Ele-
tropaulo na capital paulista, uma no centro
e outra na zona sul, já usam a tecnologia
para fazer monitoramento por câmeras e



Inovação 53

para oferecer acesso à rede mundial. Cada
agência tem dois totens de internet, com
os serviços eletrônicos do site da Eletro-
paulo. A empresa também tem um convê-
nio com o governo do Estado para levar
acesso à internet e monitoramento a uma
escola da rede pública de ensino.

Os projetos de inclusão digital são
um filão em que as empresas de energia
estão de olho, na esperança de que o go-
verno federal consiga desatar o nó que
impede a aplicação dos mais de R$ 3 bi-
lhões do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações (Fust), ar-
recadados para levar internet a quem não
tem e, até agora, só serviram para fazer
superávit primário no Tesouro. "O PLC é

uma alternativa principalmente para loca-
lidades mais afastadas", afirma Pimentel.
A Eletropaulo participa de um projeto pi-
loto, liderado pela Associação de Empre-
sas Proprietárias de Infra-Estrutura e Sis-
temas Privados de Telecomunicações
(Aptel), que levou o acesso à internet
para Barreirinhas (MA).

A Light concluiu no ano passado o
teste do PLC em oito edifícios do Rio de
Janeiro, sendo quatro comerciais e quatro
residenciais. Outras distribuidoras, como a
Cemig (MG) e a Copel (PR), também fi-
zeram testes. A Hypertrade, distribuidora
de equipamentos, já certificou na Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel)
modems produzidos pela Mitsubishi, ha-

bilitando-os para serem usados no País.
A Semp Toshiba, outra fabricante de

equipamentos, fechou urna parceria com
o centro de pesquisas FiTEC, de Campi-
nas, para desenvolver os aparelhos que
serão comercializados no País. A FiTEC
firmou um acordo com a Cemig, a Info-
vias e a Secretaria de Educação de Minas
Gerais para um projeto piloto que levará
acesso à internet a 40 escolas estaduais
mineiras. "Depois de avaliar os resulta-
dos, a experiência deve ser estendida às
demais escolas do Estado", afirma o dire-
tor de Desenvolvimento de Negócios da
FiTEC, Aderbal Alves Borges. O centro de
pesquisas também participa do projeto
de Barreirinhas.


