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RESUMO 

 
Existem diversas tecnologias de comunicação no mundo, onde dentre elas é 
possível de se destacar duas, a tecnologia de comunicação PLC e a tecnologia de 
comunicação VoIP, entretanto, o que as torna tão especiais das outras? Como essas 
duas tecnologias funcionam e quais são as vantagens que uma oferece em relação 
à outra? Esta revisão de literatura tem como objetivo abordar estas perguntas e 
responde-las através da citação de estudos científicos e artigos científicos já 
publicados sobre o assunto. Sobre ambas as tecnologias, o PLC é uma tecnologia 
mais antiga e possui maior consolidação e modelos existentes, pois se aproveita de 
instalações elétricas já existentes, mas também incorpora muitos dos defeitos da 
mesma, já a tecnologia VoIP é mais recente e apresenta principalmente um grande 
potencial de consolidação, tendo em vista a tendência das tecnologias digitais e a 
utiliza como de funcionamento outra tecnologia que se encontra em ascensão, a 
internet. 

Palavras-chave: PLC; VoIP; Tecnologia de comunicação; Comparação. 
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ABSTRACT 

There are several communication technologies in the world, where two of them can 
be highlighted, the PLC communication technology and the VoIP communication 
technology, however, what makes them so special than the others? How do these 
two technologies work and what are the advantages that one offers over the other? 
This literature review aims to address these questions and answer them by citing 
scientific studies and scientific articles already published on the subject. About both 
technologies, the PLC is an older technology and has more consolidation and 
existing models, because it takes advantage of existing electrical installations, but 
also incorporates many of the defects of the same, since the VoIP technology is more 
recent and presents mainly a large potential of consolidation, in view of the trend of 
digital technologies and uses it as another operating technology that is in the 
ascendant, the internet. 

Key-words: PLC; VoIP; Communication technology; Comparison. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mundo evoluiu, e com a globalização tem-se um grande desenvolvimento 

das tecnologias de informação, especialmente devido à comunicação. Por todos os 

cantos do planeta têm-se cabos carregando energia elétrica e dados, e com o 

passar do tempo se tornou possível até a transmissão de informações a longas 

distâncias sem a necessidade de cabos. As tecnologias de comunicação se 

encontram em pleno auge, e com o progresso, surgem as dificuldades, fatores como 

o aumento da população, a falta de políticas públicas, a viabilidade técnica de 

determinadas localizações geográficas que dificultam o acesso a determinados 

regiões também são fatores agravantes, particularmente para o Brasil, onde diversos 

estudos apontam que o Brasil sofre de dois déficits: o da exclusão digital por falta de 

acesso aos serviços de internet banda larga; e a exclusão na comunicação 

telefônica gerada pela falta de recursos para manter ambos os serviços. 

Este trabalho tem por finalidade coletar informações de tecnologias de baixo 

custo como a transmissão de dados via redes elétricas como a Power Line 

Communication (PLC), que se trata de uma linha de comunicação na rede elétrica 

visando facilitar o uso de internet, comumente denominada rede na tomada, e 

comentar também sobre telefonia através da internet, como a Voice over Internet 

Protocol (VoIP), suas dificuldades e também procurar sobre possíveis soluções ao 

problemas levantados com a pesquisa. 

Como a tecnologia VoIP pode se beneficiar da tecnologia PLC, uma vez que 

esta disponibiliza o meio para a utilização da outra. E a PLC pode se beneficiar da 

malha nacional de distribuição de energia elétrica que tem uma capilar abrangência 

de 98% das unidades consumidoras, isso pode reduzir drasticamente a necessidade 

de novos cabeamentos unidade por unidade, o que já traria uma grande economia 

na implantação e também gerar um menor impacto ecológico, porque se fala em 

escala nacional. Por muitos anos, o Brasil é um país que carrega em sua trajetória 

um histórico de desigualdade, que vai do social ao financeiro, do intelectual ao 

tecnológico. Baseando-se nesses dados, é importante abordar assuntos 

relacionados a tecnologias que se caracterizem como alternativas a essa realidade. 

Com esse cenário nacional, analisando-se questões econômicas, ecológicas e 

sustentáveis, e aprofundando-se em assuntos relacionados a essas questões, é 

possível abordar duas tecnologias que podem fazer a diferença dentro dessa 



8 

 

realidade, as tecnologias VoIP e PLC. Promovendo uma economia na implantação, 

consequentemente reduzirá o custo de disponibilização, sendo assim, cada 

residência ou unidade consumidora poderá ter dois serviços extremamente 

necessário, o de acesso à banda larga e todo o legado que a mesma traz, abrindo 

uma porta de acesso ao mundo e todo o seu conhecimento, e também o acesso a 

comunicação, através de ligações telefônicas VoIP de baixíssimo custo. 

O problema de pesquisa que será apresentado é: como as tecnologias PLC e 

VoIP funcionam, e quais as vantagens e desvantagens de cada um?  

Essa revisão de literatura tem por objetivo apresentar as características da 

telefonia PLC e VOIP, primeiro conceituando e apresentando a tecnologia PLC, em 

seguida conceituando e apresentando a tecnologia VoIP, e depois diretamente 

apresentando as vantagens e as desvantagens de ambas as tecnologias. 

A metodologia adotada por este trabalho de conclusão de curso é a revisão 

de bibliografia sobre o estudo de PLC e telefonia VoIP, suas ramificações, difusão, 

implementação, vantagens e desvantagens, contingências, efeitos sociais, 

econômicos e até mesmo ecológicos. O material bibliográfico desta pesquisa serão 

artigos publicados por empresas do ramo de tecnologias de informação e de estudos 

de outros autores do mesmo setor. Esta pesquisa se baseará em materiais 

bibliográficos mais atuais, a partir do ano 2007, para também acompanhar os efeitos 

da globalização em tecnologias de comunicação, sua evolução nos últimos e os 

novos desafios. Descritores: ANEEL; baixa tensão; internet banda larga; modulação; 

multiplexação; PLC; QoS; SEP; VoIP; WAN. 
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2. A TECNOLOGIA PLC 

 

O desenvolvimento de tecnologias de informação, de comunicação eletrônica 

e o próprio desenvolvimento de tais sistemas de informação propiciou uma 

dissociação entre proximidade espacial e desempenho das atividades, 

principalmente das mais rotineiras. Recursos avançados de processamento, de 

armazenamento e de transporte de informações pelo mundo marcam o término de 

barreiras geográficas e temporais, e marcam o advento de um formato novo de 

organização social que tem a capacidade de dar fim aos centros urbanos como o 

mesmo é conhecido (PIMENTA, 2003). 

Segundo Teixeira (2005) a tecnologia PLC, que significa Power Line 

Communications, existe desde o começo do século XX, empresas de energia 

elétrica tem utilizado as redes elétricas para dar suporte a serviços de 

telecomunicações para usos internos. Um exemplo de tal utilização é a transmissão 

de voz através de linhas de alta tensão, o que permite comunicação entre as 

pessoas que se situam em usinas geradoras, como também em diversas 

subestações, sistema denominado carrier frequency system. Tal tecnologia tem sido 

utilizada a um longo tempo para telemedição telecomandos e alarmes, 

caracterizadas pela largura da faixa utilizada, que era estreita, trabalhando sob 

frequências entre 3 kilohertz e 148,5 kilohertz nas linhas de energia. 

A tecnologia PLC de banda larga é também denominada BPL, que é a sigla 

para Broadband Power Line, e um grande esforço foi realizado nos últimos anos 

para produzir uma tecnologia que possibilite a transmissão BPL pela rede elétrica, 

incluindo o desenvolvimento dos equipamentos que fazem a rede de acesso para 

baixa e média tensão, como também de equipamentos para serem usados dentro de 

instalações dos usuários. Para que seja permitida a transmissão de dados em banda 

larga, necessita-se utilizar frequências altas, caracteristicamente entre 1,6 

megahertz e 30 megahertz, onde dispositivos disponíveis permitem até 100 

megabits por segundo. (TEIXEIRA, 2005). 

O sinal PLC transmite-se por fios de cobre e fios de alumínio presentes em 

redes de distribuição com baixa tensão e média tensão, ambos em corrente 

alternada, o que cria diversos fatores desfavoráveis, dentre eles: características 

topológicas das linhas de distribuição de eletricidade, como linhas abertas, linhas 

não lineares, derivações pela linha, transformadores, entre muitos outros; 
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interferências e ruídos imprevisíveis, geralmente causados pela abertura ou 

fechamento de aparelhos ou circuitos, entre outros; dificuldades de segurança dos 

dados devido ao compartilhamento de circuitos individuais entre diferentes 

consumidores; irradiação de frequências transmitidas por linhas abertas, 

desprovidas de blindagens de qualquer tipo, com um potencial enorme para 

interferências em sistemas operando em frequências iguais, de bandas com 

licenciatura ou não, em espaço aberto (TEIXEIRA, 2005). 

Ainda conforme Teixeira (2005), a técnica usada para a modulação do 

sistema deve superar as restrições anteriormente mencionadas, onda as técnicas de 

modulação mais utilizadas em sistemas de banda larga PLC são o Spread Spectrum 

e o OFDM, sigla para Orthogonal Frequency Division Multiplex. 

 

2.1 O SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA 

 

Segundo Barreto, Abreu e Coelho (2013) para entender como funciona o PLC 

deve-se ter noção do funcionamento do Sistema Elétrico de Potência, abreviado 

como SEP, que é o caminho que a eletricidade percorre da sua geração até às 

residências. 

O SEP fornece a eletricidade consumida pelo país, onde a Norma 

Regulamentadora de número 10 define o sistema como o conjunto de equipamentos 

e instalações destinados para a geração, a transmissão e a distribuição de 

eletricidade até sua medição (KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 2010). 
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Figura 1 - Ilustração da geração, transmissão e distribuição. 

 

Fonte: Barreto, Abreu e Coelho (2013, p.19) 

 

O primeiro seguimento do SEP é a geração de eletricidade consistindo da 

conversão e/ou transformação de uma forma de energia já disponível, como a 

mecânica, a térmica ou a eólica, para energia elétrica. Tais transformações ocorrem 

em uma usina, composta basicamente por um gerador que é rotativo, que é ativado 

por turbinas hidráulicas de, por exemplo, uma hidroelétrica, ou ativado por motores a 

diesel em uma termoelétrica e até mesmo ativado por uma turbina de ar de uma 

usina eólica (KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 2010). 

Após sua geração, a eletricidade é encaminhada à uma subestação elevadora 

de transmissão, que eleva os níveis de tensão por meio de grandes transformadores 

para evitar perdas pelo efeito joule durante a transmissão e evitar gastos com cabos 

grossos (KAGAN; OLIVEIRA; ROBBA, 2010). 

Feito a elevação de tensão, conforme Kagan, Oliveira e Robba (2010), a 

eletricidade é direcionada aos sistemas de transmissão, responsáveis pela 

interligação das usinas geradoras com os consumidores e opera com tensões numa 

faixa entre 230 kilovolts a 500 kilovolt, onde passa por uma subestação abaixadora 

de subtransmissão, reduzindo a tensão para valores entre 138 kilovolts e 69 

kilovolts. 
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A partir dessas linhas a eletricidade é encaminhada aos consumidores em 

tensão de subtransmissão para os centros de distribuição, cujos níveis de tensão 

são novamente reduzidos para 13,8 kilovolts, seguindo então para linhas de 

distribuição primária ou linhas de média tensão, que levam eletricidade aos centros 

consumidores, com atenção para os consumidores industriais, cujo consumo é um 

nível de tensão maior que os residenciais de nível secundário e/ou baixa tensão. No 

brasil os valores de baixa tensão variam com a região, onde alguns adotam valores 

como 220/127 volts e outros adotam 380/220 volts. 
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3. A TECNOLOGIA VOIP 

 

De acordo com Ribeiro (2016) a facilidade de acesso com a internet fez 

crescer diversas outras tecnologias que usam-na como meio, com destaque para a 

tecnologia VoIP, sigla para Voice Over Internet Protocol, que permite comunicação 

de voz, como um sistema tradicional de telecomunicações com uma pessoa 

qualquer em um local qualquer do mundo e com custos muito mais acessíveis. 

De acordo com Ribeiro e Mendes (2016) a tecnologia de Voz sobre IP (VoIP) 

apareceu no ano 1994, com Alan Cohen e Lior Haramaty, fundando a Vocaltec no 

ano 1995, empresa que lançou o Internet Phone, o software pioneiro de VoIP. 

 

Figura 2 – Comunicação Voip. 

 

Fonte: Voxlink (2017). 

 

VoIP é a simples transmissão do tráfego de voz, comprimida e então 

convertida para pacote de dados através redes de computadores, construída toda 

baseada no modelo TCP/IP para que seu uso independa de meios físicos. Essa 

tecnologia fez surgir diversos softwares, vários hardwares e inúmeros protocolos que 

juntos tornam possível essa comunicação (RIBEIRO; MENDES, 2011). 

A tecnologia VoIP tem a capacidade de ser considerada como uma espécie 

de revolução no meio de funcionamento das telecomunicações, pois ela torna 
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possível a efetuação de ligações telefônicas entre telefones comuns, computadores 

e outros dispositivos de comunicações de voz. A VoIP também permite a 

convergência entre dados e voz em uma única rede, como por exemplo a Internet, e 

carrega-se para a rede de dados o tráfego telefônico (RIBEIRO; MENDES, 2011). 

Boa parte do tráfego de voz das companhias telefônicas usa VoIP, 

especialmente em chamadas internacionais, pois um dos maiores atrativos desta 

tecnologia é sua redução de custos, capazes de alcançar a zero, e possuem a 

flexibilidade quanto a realização de ligações (RIBEIRO; MENDES, 2011). 

Segundo Ribeiro e Mendes (2011) a tecnologia VoIP permite realizar e 

receber ligações de qualquer local do planeta para qualquer localidade desde que se 

tenha conexão com a Internet, através de um computador ou de telefones IP, e sem 

custos adicionais. Na telefonia tradicional fixa isso não é possível, pois ligações 

telefônicas devem ser feitas e recebidas apenas na localidade dos usuários, além 

das tarifas para ligações para celulares e ligações interurbanas.  

Em ambientes corporativos, a VoIP se torna muito vantajosa, pois a redução 

de custos se intensifica tanto em ligações quanto em operações e manutenções da 

rede convergente, capaz de receber o sistema PABX IP, que traz mobilidade e 

produtividade para a corporação. Comunicações de matrizes com suas filiais não 

tem o fator distância como custo adicional, provendo assim uma alternativa para o 

sistema de telefonia tradicional, que tem provisão de funcionalidades iguais e 

mesma qualidade, mas com melhor eficiência no setor de comunicação telefônica 

(RIBEIRO; MENDES, 2011). 

 

3.1 PROTOCOLOS VOIP 

 

Conforme Ribeiro e Mendes (2016) os protocolos, presentes na camada de 

aplicação, se propõe a uma melhor entrega de dados a serem transmitidos por 

aplicativos em tempo real, o que torna necessário utilizar protocolos especiais para 

auxiliar o processo da transmissão da voz. Desses protocolos pode-se citar: o SIP, o 

SDP, o RTP, o MGCP e também o H.248.  

Consoante a Oliveira e Santiago (2003) o protocolo SIP, sigla para Session 

Initiation Protocol, se baseia em texto com a força da Internet, usando elementos 

comuns como: formato do HTTP, o DNS e também o estilo do endereçamento de e-
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mail. Onde o protocolo SIP fornece elementos necessários para os protocolos 

fornecerem serviços, como call forwarding, call diversion, entre outros. 

O endereço de SIP, também conhecido como URL, é usado por páginas web 

e também pode ser integrado em poderosas aplicações, tais como click-to-talk. O 

protocolo SIP também tem um mecanismo dele próprio para segurança, capaz de 

criar, modificar e terminar sessões entre um e mais participantes, como conferências 

multimídia pela Internet, distribuição de multimídia e chamadas telefônicas via 

Internet (OLIVEIRA; SANTIAGO, 2003). 

O protocolo SIP não é amarrado a qualquer outro protocolo de controle de 

conferências em particular, projetado com a finalidade de ser independente de 

protocolos de transporte presentes na camada inferior, que com capacidade 

adicional pode ser tornar estendido (OLIVEIRA; SANTIAGO, 2003). 

O SIP comumente usa do SDP, sigla para Session Description Protocol, que 

especifica os parâmetros da sessão e descrever os atributos da sessão SIP. 

Parâmetros do protocolo SDP se encontram encapsulados no corpo da mensagem 

em um request SIP, executando uma regra semelhante a do H.245 no mundo H.323, 

onde cabeçalhos do SDP são codificados em texto ASCII na forma <type>=<value>, 

em que <type> é um caracter único sempre e <value> é uma string texto em que o 

formato é dependente do <type> (OLIVEIRA; SANTIAGO, 2003). 

De acordo com Ribeiro e Mendes (2016) o RTP, ou Protocolo de Transporte 

em Tempo Real tem como provisão transportar fim-a-fim aplicações em tempo real 

vídeo e áudio, individualmente e/ou simultaneamente, suportando a transferência 

desses dados a múltiplos destinos, nomeadamente a distribuição unicast e multicast, 

com a capacidade de reconstruir sincronismos, detectar perdas de datagramas, de 

segurança e de outros atributos. O RTP, porém, não realiza a reserva dos recursos e 

também não garante a qualidade dos serviços em tempo real, geralmente 

complementado pelo protocolo de controle RTCP para o transporte dos dados. 

O MGCP é um protocolo relativamente novo, usado para controlar gateways 

telefônicos através de um determinado elemento de controle externo para chamadas 

de modo centralizado, denominado agente de chamadas ou controle de gateway. 

MCGP essencialmente é um protocolo do tipo mestre e escravo, onde espera-se que 

os gateways executem os comandos ordenados pelo agente de chamadas, e sua 

conexão possui dois tipos de dispositivos lógicos básicos: as conexões e os 

endpoints (RIBEIRO; MENDES, 2016). 
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As conexões são fluxos temporários de lógica que estabelecem, mantém e 

terminam chamadas VoIP, que uma vez terminadas, são desfeitas as conexões e 

são liberados os recursos alocados para serem reutilizados numa nova conexão 

(RIBEIRO; MENDES, 2016).  

Os endpoints são interfaces apenas físicas ou apenas lógicas, que iniciam ou 

terminam conexões VoIP, comumente portas de um roteador que atuam como 

gateways ou portas num sistema PBX (RIBEIRO; MENDES, 2016). 

O protocolo MeGaCo/H.248 é o padrão MGCP evoluído, sendo semelhante 

em muitos aspectos mas oferecendo diversas funcionalidades e melhorias não 

oferecidas no MGCP, como a separação física do plano de controle do plano de 

conexão. O plano de controle se responsabiliza pela troca de sinalizações e de 

mensagens para com outros protocolos e outras redes, convertendo mensagens 

para comandos MeGaCo/H.248 e os encaminha da rede IP para o plano de 

conexão, também controlando no plano de conexão a existência de entidades 

lógicas (RIBEIRO; MENDES, 2016). 
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4. VANTAGENS E DESVANTEGENS DO PLC E DO VOIP 

 

4.1 PLC - VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

PLC existe há mais de 30 anos e existem vários padrões dele, o que dificulta 

sua universalização, já que cada modalidade possui suas particularidades e 

aplicabilidades, seja em banda estreita ou em banda larga (COELHO, 2014). A 

principal diferença entre seus padrões são suas frequências, em que cada possui 

suas vantagens. Não existe padrão definido no Brasil, onde tende-se que o padrão 

japonês, padrão americano e padrão europeu reinem juntos (COELHO, 2014). 

Serão apresentadas duas das principais tecnologias PLC do mercado, junto 

de suas funções, suas vantagens e suas desvantagens (COELHO, 2014). 

 

4.1.1 X-10 PLC (Power Line Carrier) 

 

Este protocolo se comunica ao enviar e receber sinais pela fiação de rede 

elétrica, baseado numa estrutura simples de dados, um byte, precedidos de um 

código inicial pré-determinado. O maior desafio dessa tecnologia é a técnica de 

transmissão e de recepção dos dados através da rede elétrica, onde se implementa 

em todos os dispositivos um detector “zero-crossing” que permite a sincronização 

dos transmissores com os receptores PLC (HAYKIN, 2004). 

Dispositivos PLC não tem fiações elétricas que os interliga diretamente, onde 

os dados são transmitidos por pulsos de frequência de 120 kHz, num curto espaço 

de tempo de 1 milisegundo após o “zero-crossing” de 60Hz em corrente alternada 

(JÚNIOR, 2010).  

 



 

 

18 

Figura 3 - Transmissor e Receptor – zero-crossing. 

 

Fonte: Júnior (2010, p.22) 

 

Na Figura 3, estão os zero-crossing destacados por flechas em ondas 

senoidais. O zero-crossing é um termo utilizado para determinar a passagem de um 

número do positivo ao negativo ou vice-versa (JÚNIOR, 2010). 

 

4.1.2 Intellon CEBus 

 

O CEBus é um padrão aberto que controla a capacidade de redes 

residenciais, e chega a possuir uma transmissão de pacote de dados pela faixa de 

10 kilobytes por segundo, suas desvantagens são seu alto custo e sua pouca oferta 

de produto, o que o fez não ser muito difundido dentro do mercado (JÚNIOR, 2010). 

O CEBus inclui linguagem para aplicações, que permite dispositivos enviarem 

comandos e também solicitações de status numa sintaxe de vocabulários comuns a 

todos, o padrão EIA-600 (VARGAS, 2004). Usa o modelo de comunicação ponto-a-

ponto e adota como técnica a SMA/CDCR para evitar a colisão de seus dados, 

provendo a capacidade de controle de redes residenciais e também consiste de dois 

componentes: de um transceiver implementando spread spectrum e de um 

microcontrolador que executa o protocolo. Esses pacotes são transmitidos numa 

taxa de 10 kilobytes por segundo (VARGAS, 2004). 
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4.2 VoIP - VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

Para Medeiros (2004), um bom desempenho de sistemas de comunicação se 

relaciona com o projeto, a qualidade de seus equipamentos e para o desempenho 

das equipes técnicas de instalação e de manutenção. Um sistema de comunicação 

precisa atender requisitos de confiabilidade, de qualidade, de segurança, de rapidez 

e de respostas, de flexibilidade e de duplicação dos meios; apontados na tabela a 

seguir. 

 

Tabela 4 – Requisitos Essenciais de Eficiência de um Sistema de Comunicação. 

 

Fonte: Rambalducci (2008, p.10) 

 

4.2.1 Confiabilidade 

 

Segundo Rambalducci (2008), serviços VoIP se caracterizam pela menor 

confiabilidade se comparados com a telefonia convencional, já que sua 

disponibilidade da rede oscila com a operadora VoIP que foi contratada e conforme 

o sistema de alimentação de rede, que se interrompido, ligações telefônicas via VoIP 

serão cessadas temporariamente até que o abastecimento de energia seja 

normalizado, onde empresas precisam providenciar meios alternativos de 

comunicação para situações em que haja uma interrupção. Em sistemas 
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convencionais, a alimentação nos terminais é da própria central telefônica, logo 

interrupções locais de energia elétrica não interrompem a comunicação, 

dispensando outros sistemas paralelos para comunicação (RAMBALDUCCI, 2008). 

 

4.2.2 Qualidade 

 

Na telefonia convencional existem uma melhor qualidade de voz quando 

comparada à telefonia IP, já que no serviço IP se trata de uma conexão de circuitos 

dedicados entre seus usuários, o que causa atrasos e ecos constantes 

(RAMBALDUCCI, 2008). Em telefonia IP, os tráfegos de pacotes não são 

constantes, pois os envios deles não obedecem uma rota fixa, variam conforme a 

disponibilidade como também do fluxo de rotas dentro da rede, o que causa os 

atrasos e os inconstantes ecos (RAMBALDUCCI, 2008). 

Segundo Fagundes (2004), atingir uma qualidade igual das ligações de 

companhias telefônicas é um requisito mínimo, e a qualidade das ligações IP 

dependem diretamente das condições de conexão de seus usuários. A qualidade de 

uma ligação pode ser medida através de seu: delay ou atraso; jitter ou variação do 

atraso; e perda de pacotes. 

 

4.2.3 Segurança 

 
Quanto à segurança, informações em sistemas convencionais de telefonia 

são interceptadas facilmente por escutas telefônicas, como o popular grampo 

telefônico. Em sistemas de telefonia IP, interceptar informações entre usuários 

requer conhecimentos avançados de redes. Contudo, ataques que afetariam redes 

de dados também afetam redes VoIP, logo, os conteúdos de comunicações VoIP 

são vulneráveis a ataques, a alterações, a interceptações ou a redirecionamentos de 

hackers (RAMBALDUCCI, 2008). Os principais riscos envolvendo a segurança numa 

comunicação VoiP são: 

Escuta: onde terceiros sem autorização obtêm nomes de usuários, obtêm 

senhas e até números de telefone, seja pela monitoração dos pacotes de sinais de 

chamadas ou por outros métodos, conseguindo assim controle sobre planos de 

chamadas, correios de voz, encaminhamento de chamadas, informações de 
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cobrança de acesso e até mesmo obter informações confidenciais sobre a empresa 

como outros dados pessoais (RAMBALDUCCI, 2008). 

Phishing: trata-se da obtenção de informações sigilosas, tipo senhas ou até 

números de cartão de crédito, onde o meliante se passa por uma pessoa ou por uma 

empresa confiável por mensagens de voz, que podem incluir números de telefone, 

endereços na Web disfarçados, como se fossem de bancos ou legítimos serviços de 

pagamento on-line (RAMBALDUCCI, 2008). 

Cobranças fraudulentas: quando invasores adquirem controle da rede VoIP e 

se passam por um usuário autorizado, assumindo controle da rede e usando sua 

conta de proprietário para realizar chamadas de longa distância (RAMBALDUCCI, 

2008). 

 

4.2.4 Rapidez 

 

O típico tempo necessário para estabelecer chamadas e sua porcentagem 

referente de disponibilidade de rede são observados na Tabela 1 (RAMBALDUCCI, 

2008). 

 

Tabela 1 – Tempo para o Estabelecimento de Chamada e Disponibilidade de Rede. 

 

Fonte: Rambalducci (2008, p.12) 

 

Como pode ser percebido, o tempo médio que é preciso para estabelecer 

uma chamada, e sua porcentagem da disponibilidade de rede são superiores na 

telefonia IP que na telefonia convencional (RAMBALDUCCI, 2008). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O problema desta pesquisa era apresentar como as tecnologias PLC e VoIP 

funcionam, e o mesmo foi resolvido no decorrer desta revisão de literatura. A 

tecnologia de telefonia PLC utiliza as linhas de transmissão já existentes, o que 

reduz custos com instalações novas, mas que infelizmente inclui diversos distúrbios 

provenientes da rede elétrica. 

A tecnologia de telefonia VoIP é uma tecnologia que utiliza da internet para a 

transmissão das informações de voz. Esta tecnologia, apesar de apresentar diversas 

vantagens como uma maior segurança e melhor transmissão de sinais, ele 

apresenta outras desvantagens como constante falta de sincronização entre os 

aparelhos conectados. 

Dentre as diferenças mais perceptíveis entre essas duas tecnologias, a 

diferença mais notória é seus tempos de existência e suas compatibilidades, sendo o 

mais antigo o PLC, o que o faz ter diversos padrões já implantados e uma possível 

unificação inviável, devido as suas diversas diferenças em frequências, onde o VoIP, 

por ser mais recente, tem menos modelos existentes e todos lidam com uma mesma 

forma de sinal, o sinal digital. 
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