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RESUMO 

 

As redes de energia elétrica são necessárias para a sociedade como um todo. Ela 
está sendo aprimorada com o uso de novas tecnologias que tendem a evoluir seu 
funcionamento com a utilização da tecnologia da informação. Essa nova concepção 
forma um conceito chamado rede elétrica inteligente ou Smart Grid. Dentre as várias 
aplicações é destacada a automação da rede elétrica no nível de distribuição. Com 
esse novo conceito, a Segurança da Informação deve ser tratada de maneira que as 
informações não sejam alvos de ataques cibernéticos, em que importantes 
proteções devem ser implementadas a fim de inibir que possíveis vulnerabilidades 
possam ser exploradas e o sistema de automação possa ser comprometido. Este 
trabalho foi feito sobre o estudo de uma rede de automação para rede de energia 
elétrica inteligente, apresentando suas possíveis vulnerabilidades que envolvem 
pessoas, ambiente, processos e tecnologias. Além disso, foi realizada uma 
simulação de um canal de comunicação aberta e protegida, a fim de avaliar 
possíveis funcionamentos. Como resultado, chegou-se a possíveis controles a fim de 
melhorar a garantia da Segurança da Informação para rede de automação de 
energia elétrica inteligente. Da simulação com proteção de comunicação de dados 
através de criptografia foi possível obter resultados que não prejudicaram o tempo 
de resposta. 
 

 

Palavras-chave: Rede elétrica inteligente. Segurança da Informação. 
  Rede de automação, vulnerabilidades, controles. 



 

ABSTRACT 

 

The electrical power grids are necessary for society as a whole. It is being enhanced 
with the use of new technologies that tend to evolve its operation with the use of 
information technology. This new design forms a concept called Smart Grid. Among 
the various applications, grid’s automation at the distribution level is highlighted. With 
this new concept, the Information Security should be treated so that the information 
do not be targets of cyber attacks. Important protections should be implemented in 
order to inhibit potential vulnerabilities that can be explored and the automation 
system can be compromised. This work started by the development of a study of an 
automation network for smart power grid, showing their potential vulnerabilities which 
involve people, environment, processes and technologies. It also be made a 
simulation of a communication channel opened and protected, in order to evaluate 
possible runs. As a result, possible controls to improve the security information for 
smart grid automation are reached. Simulation with protection data communication 
through encryption is possible to obtain results that do not affect the response time. 
 

 

Keywords: Smart grid. Information Security. 
     Automation Network, vulnerabilities, control. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  CONTEXTO 

 

 

A energia elétrica é um insumo de extrema importância para a vida dos 

cidadãos e para a sociedade como um todo. O cotidiano das pessoas, bem como 

seu modo de vida, tem uma dependência intrínseca à energia elétrica. Tal 

dependência vai desde a higiene como um banho ou a limpeza da residência; 

passando por contribuir na confecção ou armazenagem de alimentos e em 

tratamentos de saúde com aparelhos biomédicos; indo até a geração de empregos e 

negócios que movem a economia e a cultura de muitos países. 

No Brasil, devido a sua disposição geográfica, 77,1% da energia elétrica 

consumida no país é proveniente de fontes hidroelétricas. Essa energia é 

transportada por linhas de transmissão e distribuída nas cidades brasileiras 

(BRASIL, 2012). 

O processo de entrega da energia elétrica, em suma, é realizado por três 

grandes áreas, sendo elas: Geração, em que a energia é efetivamente gerada por 

usinas; Transmissão, em que através de linhas sustentadas por torres, transportam 

a energia até subestações onde ocorrerá a transformação de tensão elétrica, 

chegando para a terceira fase que é a Distribuição, cujo propósito é levar a energia 

através de cabos em postes ou subterrâneos até as unidades consumidoras, onde 

passará por medidores que aferirão o consumo das mesmas. 

As empresas que comercializam energia são chamadas concessionárias de 

energia elétrica, as quais são reguladas no Brasil pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A finalidade 

da ANEEL é regular e fiscalizar a geração, transmissão e comercialização de 

energia elétrica. 

Em meio a um cenário de crescente demanda de energia e na melhora das 

condições do processo da indústria elétrica, surgiu a necessidade de evolução 

tecnológica na área de energia. A automação da leitura do consumo de energia 

elétrica do consumidor, a venda de energia elétrica residencial para a concessionária 

de energia e a diferenciação de tarifa em relação a períodos do dia são exemplos da 
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inovação tecnológica dessa área. A essa evolução no conjunto de tecnologias, 

também faz parte de Redes Elétricas Inteligentes (em inglês, Smart Grid). 

No Brasil, as redes elétricas inteligentes ainda estão em estado experimental 

e diversas concessionárias de energia estão pesquisando e desenvolvendo formas 

técnicas e financeiras de disponibilizá-lo para suas redes. 

A utilização do Smart Grid é inerente à utilização de Tecnologia da 

informação. A Tecnologia da informação é necessária para todo o tratamento da 

comunicação dos dados de automação, bem como para o tratamento da 

disponibilização da informação que será obtida da rede de energia elétrica. Esse 

processo tecnológico é a grande característica que o Smart Grid poderá fornecer. 

Com essas informações, será possível criar e aprimorar aplicações com o 

objetivo de informatizar todo o conjunto de tecnologias que forma a rede elétrica, 

desde a geração até os aparelhos elétricos ligados na rede do consumidor. Uma 

aplicação provável a acontecer será a disponibilização absoluta e em tempo real do 

consumo de energia elétrica para o consumidor, através da rede mundial de 

computadores, conhecida como Internet.  

Outra aplicação provável será a medição inteligente de energia (em inglês, 

Smart-Metering), em que a adoção irá ocorrer com a substituição de medidores 

convencionais por medidores eletrônicos dotados de processadores. Com esses 

novos medidores será possível realizar diversas aplicações até então impossíveis de 

se fazer com o sistema atual, como por exemplo: corte e a religação da energia de 

forma remota ou interligada com o sistema bancário (sendo acionado 

automaticamente), o sistema de aquisição de energia pré-paga, em que o cliente 

compra a energia antes de utilizá-la. 

 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

 

O propósito deste trabalho é criar um método de Segurança da Informação 

nos sistemas de automação de redes elétricas inteligentes através do 



 

 

18

desenvolvimento de controles específicos orientados para o tratamento de riscos, a 

fim de minimizar as vulnerabilidades desse sistema. Nesse desenvolvimento 

também faz parte do resultado simular a utilização de controles de segurança para 

comunicação protegida utilizando criptografia, com isso verificar se essa prática 

pode interferir no tempo de resposta da operação nas redes de automação. Com 

esse método será possível intensificar estudos na proteção da automação de redes 

elétricas inteligentes para distribuição de energia. 

 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

 

Além do objetivo geral, destacam-se também os seguintes objetivos: 

a) desenvolver um estudo abordando o conceito de Smart Grid e detalhando 

as tecnologias envolvidas; 

b) descrever o princípio de funcionamento dos sistemas de Automação 

Smart Grid, no caso Self-Healing, Load Curtailment e Transferência de 

Carga; 

c) identificar possíveis ameaças inerentes as informações do sistema de 

automação do Smart Grid; 

d) recomendar controles para tratar as vulnerabilidades dos sistemas de 

informação da automação de redes elétricas inteligentes. 

 

 

1.3  JUSTIFICATIVA 

 

 

A tecnologia da informação é parte integrante do conceito de Smart Grid. Um 

conjunto formado por servidores, redes de comunicação, redes de acesso a 

usuários, ambientes e pessoas, ganha uma dimensão com possibilidade de ocorrer 

vulnerabilidades que não estão efetivamente controladas. Por exemplo, um indivíduo 

mal intencionado pode explorar essas fragilidades e chegar a paralisar o sistema de 

fornecimento de energia elétrica de um bairro ou município. Devido a esses riscos, é 
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significativa a pesquisa e o desenvolvimento de procedimentos, técnicas e 

metodologias de Segurança da Informação específicas. 

A Segurança da Informação é aplicada em qualquer sistema em que a 

informação tenha um valor, seja para uma organização ou para um negócio. Similar 

à rede de computadores, as informações do Smart Grid necessitam de proteção 

especial, já que nesse sistema, devido ao seu nível de tecnologias e complexidades, 

podem surgir ameaças que comprometam toda a estrutura da rede elétrica. 

Assim, devido à importância da rede elétrica para a sociedade como um 

todo, esse tema merece o tratamento e o investimento necessário para se preservar 

os dados, minimizando danos aos negócios, expandindo o retorno dos investimentos 

e disponibilizando o que há de inovação e benefício do Smart Grid. 

 

 

1.4  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A presente dissertação está organizada em seis capítulos. 

O capítulo 2 discorre sobre as redes elétricas inteligentes, suas principais 

definições e conceitos de funcionamento, passando por estratégias de operação da 

automação da rede elétrica inteligente. 

No capítulo 3 é exposto, de modo geral, sobre a Segurança da Informação, 

em que é apresentada os componentes, as normas de Segurança da Informação 

NBR ISO/IEC 17799, os tipos de ataques e sobre Engenharia Social. 

No capítulo 4 é descrito como pode ser um ambiente de automação de rede 

elétrica inteligente, esquematizando a ligação de equipamentos e comunicação de 

rede e mostrando as possíveis vulnerabilidades que essa estrutura apresenta. 

No capítulo 5 é apresentado, como resultado de pesquisa, um conjunto de 

medidas ou controles para diminuir e corrigir as possíveis vulnerabilidades de 

Segurança da Informação na automação de redes elétricas inteligentes. 

No capítulo 6 é exposta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 
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2  REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES 

 

 

2.1  DEFINIÇÕES 

 

 

2.1.1  Rede de Energia Elétrica Convencional 

 

 

A rede elétrica é um mecanismo para distribuição de eletricidade, a qual 

provém dos meios de geração, percorre um longo caminho através de linhas de 

transmissão e é distribuída para lares e empresas. Nesse caminho, a rede elétrica, a 

fim de atender domicílios e empresas, durante a sua evolução vem acrescentando 

ou substituindo componentes, tais como: sensores, banco de capacitores, 

condutores, chaves, centros de controles de roteamento e mecanismos de proteção, 

torres de sustentação, subestações, transformadores, cabos, medidores, entre 

outros.  

 

 

2.1.2  Rede Elétrica Inteligente ou Smart Grid 

 

Smart Grid é o nome utilizado para a rede elétrica inteligente. Uma das 

inúmeras características dessa rede inteligente é a utilização da tecnologia da 

informação a fim de apoiar a administração e o gerenciamento da rede elétrica 

convencional. Tal forma pode automatizar a rede através da interligação do sistema 

de comunicação, utilizando sensores eletrônicos. Também possibilita detectar 

informações que vão desde comandos de operação de rede e desempenho da rede 

elétrica, até as aplicações de interação com os consumidores. Segundo Avelar 

(2010): 

Uma Smart Grid é uma rede de eletricidade que usa tecnologia digital para 
monitorar e gerenciar o transporte de eletricidade a partir de todas as fontes 
de geração encontrando uma variedade de demandas e usuários. Essas 
redes estarão aptas a coordenar as necessidades e capacidades de todos 
os geradores, operadores, usuários finais e stakeholders do mercado de 
eletricidade de forma a otimizar a utilização e operação dos ativos no 
processo, minimizando os custos e impactos ambientais enquanto mantêm 
a confiabilidade, resiliência a estabilidade do sistema. 
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O termo Smart Grid não é uma única tecnologia, mas sim um conceito geral 

em que a tecnologia da informação (com seus componentes de software, Hardware 

e telecomunicações) é um dos componentes utilizados para evoluir a rede elétrica, 

possibilitando-a identificar e solucionar antecipadamente possíveis falhas. 

Esse conceito tenta trazer benefícios do ponto de vista das tecnologias 

utilizadas atualmente, já que permite monitorar melhor o funcionamento real da rede 

elétrica, bem como contribuir para um melhor aproveitamento e conhecimento dos 

pontos de melhoria efetiva da rede elétrica, melhorar a economia, a confiabilidade, a 

eficiência e a sustentabilidade dos serviços de eletricidade proporcionando novas 

formas de crescimento do país. 

 

 

2.2  EVOLUÇÃO E HISTÓRICO 

 

 

O termo Smart Grid vem sendo utilizado desde 1998. No entanto, foi apenas 

em 2005, que a palavra apareceu no artigo de Amin e Wollenberg com o título 

“Toward a Smart Grid ”, cuja tradução significa “Rumo a uma Rede Inteligente” 

(AMIN e WOLLENBERG, 2005). 

Atualmente há um grande número de definições de redes inteligentes. 

Algumas são de caráter funcional, outros de caráter tecnológico, dependendo do 

ponto de vista de cada autor, mas um elemento comum a todos é o processamento 

digital e a comunicação para a rede elétrica.  

Por volta do ano 2000, um projeto na Itália foi pioneiro ao implementar 

medidores inteligentes residenciais. Nesse projeto, foram instalados mais de 27 

milhões de medidores inteligentes conectados a uma rede de dados. O objetivo era 

o monitoramento remoto e a obtenção dos dados de medição. Já na área de 

monitoramento, na década de 1990, foram criadas redes de longas distâncias. A 

concessionária norte-americana Bonneville Power Administration ampliou sua 

pesquisa de redes inteligentes ao desenvolver protótipos de sensores capazes de 

detectar anomalias na rede, com isso ela conseguiria identificá-los em lugares 

remotamente distantes. A partir daí, iniciou-se o primeiro sistema de análise através 

de redes de longas distâncias (GARCIA e JUNIOR, 2012). 
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2.3  INFRAESTRUTURA DE MEDIÇÃO 

 

 

Dentre os inúmeros benefícios do Smart Grid, pode-se inicialmente destacar 

a qualidade do serviço que será prestado ao consumidor, pois no sistema de 

medição será possível mostrar ao cliente maiores detalhes de sua fatura. 

Um benefício é a possibilidade de interconectar sistemas eletrônicos 

permitindo o desenvolvimento de aplicações diversas, tais como: medidores 

inteligentes de energia (Smart-Metering) e interligação de geração distribuída, como 

painéis solares, geradores eólicos e até a integração de veículos elétricos. 

Sensores instalados na rede elétrica, através de uma rede de comunicação 

de dados, detectam informações expressivas e as armazenam em um sistema 

centralizado através de Softwares. Esse sistema pode registrar e mostrar a situação 

da rede em determinado momento, possibilitando assim tomadas de decisões 

manuais ou automáticas, que por vez gerenciam a rede elétrica conforme a 

necessidade. 

 

 

2.3.1  Infraestrutura de Medição Inteligente 

 

 

A energia elétrica ao chegar para o consumidor final, seja uma empresa, 

indústria ou residência, é medida através de um medidor de energia. Esse 

dispositivo registra a quantidade de energia utilizada pelo cliente. Através desse 

registro, a concessionária emite a fatura de cobrança. 

No sistema de energia atual, a grande maioria desses medidores são 

dispositivos eletromecânicos, em que a leitura do consumo é realizada de forma 

manual, sendo necessário um operador, ou seja, um leiturista. 

O leiturista se desloca até os medidores e registra o consumo de cada 

cliente. Na concessionária de energia, esses registros são disponibilizados para 

processamento e as faturas de cobrança são emitidas. Todo o processo de 

obtenção de dados dos medidores é feito manualmente e por isso tende a 

apresentar falhas e imprecisões, além dos riscos de acidente de trabalho, uma vez 
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que os leituristas adentram as residências estando sujeitos as condições de 

segurança residencial, como cães de guarda por exemplo. 

Nesse contexto, as inovações de redes inteligentes se destacam com os 

sistemas de medição inteligente, ou Smart-Metering. 

Com a utilização dos Smart Meters ou medidores inteligentes será 

dispensada a leitura do medidor no local, a qual será de forma remota. Isso facilitará 

para a distribuidora no cálculo do consumo de seus clientes que ocorrerá em um 

tempo mais adequado. 

Futuramente, os consumidores poderão tomar decisões mais apropriadas de 

acordo com o perfil de consumo de sua residência ou empresa, pois o fornecedor 

poderá flexibilizar suas tarifas de acordo com o momento do dia ou estação do ano, 

ou até mesmo vender energia utilizando o sistema pré-pago. 

Em determinada região do Canadá, por exemplo, existe um plano de tarifas 

para consumo de energia (FIGURA 1). Nesse plano, existem diferenças em relação 

ao consumo durante os momentos do dia e também durante as estações do ano 

(ONTARIO ENERGY BOARD, 2012). Esse guia auxilia o consumidor e proporciona 

uma opção para economia da energia. 

 

 
 

FIGURA 1 – PLANO DE TARIFAS PARA CONSUMO DE ENERGIA 
FONTE: ONTARIO ENERGY BOARD (2012), modificado pelo autor (2012) 

 

Com a infraestrutura de medição inteligente, será possível melhorar o apoio 

às concessionárias na tarifação horossazonal. Essa tarifa é diferenciada de acordo 

com as horas do dia e os períodos do ano (ANEEL, 2010). 

O sistema de medição inteligente é de grande utilidade, pois a resultante de 

seus benefícios é o melhor aproveitamento da energia, facilitando tanto para o 
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fornecedor quanto para o cliente. A base de todo o processo está no novo modelo 

de medidor eletrônico inteligente. Um grande desafio será troca dos medidores 

usuais eletromecânicos pelos medidores eletrônicos inteligentes. 

 

 

2.4  AUTOMAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 

 

 

No contexto da Distribuição e como foco de estudo deste trabalho está 

especificamente a área de automação. 

A rede de distribuição é onde ocorre efetivamente a entrega da energia para 

o consumidor final, seja ele industrial ou residencial. A energia proveniente do 

sistema de geração é distribuída através de uma topologia complexa de redes até os 

clientes. 

No contexto do Smart Grid, uma vantagem para a rede de distribuição é a 

possibilidade de integração de recursos de energia distribuídos (Distribuited Energy 

Resources - DREs), incluindo recursos de geração e armazenamento. Dentre esses 

recursos, podem ser interligadas fontes de energia como: 

a) sistemas fotovoltaicos; 

b) células a combustível; 

c) fontes provenientes de calor; 

d) microturbinas; 

e) sistemas eólicos. 

O termo Automação da Distribuição surgiu na década de 70 após o 

desenvolvimento, a partir dos anos 60, de sistemas autônomos nas redes de 

distribuição.  

Há ainda a utilização, por alguns autores, do termo Advanced Distribution 

Automation (ADA) que se refere a uma automação habilitada pela Smart Grid, ou 

seja, atribuição da inteligência na rede de distribuição para controlar recursos de 

energia distribuídos, elementos de rede externa e cargas em residências (ARAÚJO e 

VIEIRA, 2011). 

Segundo Araújo e Vieira (2011), o sistema de distribuição é formado por 

subestações e por redes de distribuição. Essas redes, por sua vez, são de 

alimentação primária e secundária. A primária trabalha com média tensão, variando 
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entre 11,9 kV até 34,5 kV, a qual é implementada com circuitos alimentadores ou 

feeders. A estrutura secundária trabalha com baixa tensão e valores de 110 V até 

440 V. 

O conceito de automação, de acordo com Araújo e Vieira (2011) é: 

 
... um sistema apoiado por computadores que substitui o trabalho humano, 
visando soluções otimizadas de redes e serviços. O conceito moderno de 
automação relaciona-se à integração de sistemas, significando que os 
diversos sistemas autônomos devem ser geridos de forma integrada, 
compartilhando dados e trabalhando em conjunto de forma a gerar soluções 
que proporcionem aumento potencial de benefícios. 

 
Segundo Araújo e Vieira (2011), os elementos que devem ser automatizados 

em uma rede de distribuição, são: as subestações; os circuitos alimentadores; as 

fontes distribuídas e os dispositivos das unidades consumidoras que suportam 

automação. Citam também que os benefícios da automação da distribuição no 

contexto de redes inteligentes englobam: melhora na qualidade da energia entregue 

aos clientes, otimização de recursos da rede de distribuição, aumento significativo da 

confiabilidade de distribuição de energia elétrica e maior eficiência energética. 

 

 

2.4.1  Funções da Automação da Distribuição 

 

 

Para um sistema de automação da distribuição é necessário que exista uma 

composição de vários sistemas e que existam diversas tecnologias e processos 

envolvidos. Essa combinação de tecnologias e dos meios que interagem entre si 

deve ser comum. 

Todo esse conjunto de tecnologias de automação devem ter características 

de monitoramento proporcionando operação de forma remota. Com essas 

características é possível identificar o estado em que o sistema de automação da 

distribuição se encontra, identificar possíveis falhas e/ou interrupções e, o mais 

importante, proporcionar ações de correções e tomadas de decisões, a fim de 

reestabelecer o mais rapidamente o fornecimento de energia elétrica.  

Dentre outras ações que podem ser automatizadas está o controle dos 

fluxos de energia para o tratamento da demanda de pico e a habilitação dos 

sistemas distribuídos em caso de necessidade de otimização do sistema. 
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2.4.2  Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IEDs) 

 

 

Um dispositivo eletrônico inteligente é o termo utilizado para nomear um 

componente que é dotado de microprocessamento em controladores de 

equipamento para sistemas de energia. 

Esses equipamentos são comuns para redes onde o Smart Grid irá operar, 

já que eles atuam em disjuntores, banco de capacitores e transformadores. Havendo 

uma rede de automação da distribuição, será imprescindível o uso dos IEDs, uma 

vez que realizarão a automação da rede de distribuição. 

A utilização de IEDs permite a redução de custos de implantação e 

manutenção da rede elétrica, a troca de informações de maneira rápida e 

consequentemente a simplificação de um projeto, aumentando a confiabilidade da 

automação da rede (PEREIRA, 2007). 

 

 

2.4.3  Unidades de Terminal Remotas (UTR) 

 

 

Uma unidade de terminal remota (UTR) tem a função de coletar dados e 

trocar informações entre controles de equipamentos. Na área de energia elétrica 

atua na transmissão, distribuição, geração, controle de demanda e tarifação 

(ALBUQUERQUE, 2007). Também possui papel fundamental na supervisão, 

controle e automação de equipamentos, que conversam com o centro de operações 

do sistema elétrico. 

As UTRs possuem conexão com os IEDs, o sistema SCADA e os 

dispositivos das subestações de energia. A comunicação das UTRs, em geral, pode 

ocorrer por rádio, celular, fibra óptica, satélite, entre outros meios. 
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2.4.4  Sistema SCADA 

 

 

Para o sistema de automação, o monitoramento é primordial. Esse núcleo de 

monitoramento é o sistema SCADA, cuja sigla em inglês significa Supervisory 

Control And Data Acquisition.  

O centro de controle SCADA promove e supervisiona a rede que esteja 

sobre o domínio em questão. A supervisão do SCADA pode ser feita remotamente. 

Assim, é onde a planta de rede poderá ser monitorada. 

Existem inúmeros dispositivos e maneiras de como o SCADA opera, tudo 

pode variar de acordo com cada planta e cada concessionária de energia. 

Segundo Sorebo e Echols (2012, p. 136), dentre as principais funções de 

monitoramento do SCADA, destacam-se: o sistema de gerenciamento de energia, o 

sistema de potência de energia, o controle de geração automática e a comunicação 

em tempo real. 

 

 

2.5  ESTRATÉGIAS DE OPERAÇÃO 

 

 

A comunicação de dados rápida e de alta precisão será requisito para as 

estratégias de operação na automação de redes elétricas inteligentes. Para que o 

sistema de automação tenha ações autônomas e possa trabalhar em função da 

inteligência de equipamentos ou máquinas, tendo seu funcionamento automatizado 

e independente de decisões manuais, será necessária a comunicação integrada 

entre chaves e dispositivos e que essa comunicação seja rápida e confiável. 

A seguir, descrevem-se as estratégias de operação das redes elétricas 

inteligentes: Self-Healing, Corte de Carga e Transferência de Carga. 
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2.5.1  Self-Healing 

 

 

Self-Healing é uma função do sistema de automação da distribuição que 

trata a questão de contingência em caso de falha da rede de distribuição. O termo 

Self-Healing pode ser traduzido como auto-regenerável ou auto-recuperável, sendo 

o mais utilizado a reconfiguração automática; e a sua principal atividade é o 

monitoramento da rede, na qual existe a capacidade de analisar, detectar e tratar 

falhas, de forma automática, que possam vir a acontecer na rede de energia elétrica. 

Essa recuperação poderá ser também pró-ativa ou reativa. Pró-ativa quando 

a atuação ocorrer por antecipação à falha e reativa quando já ocorreu a falha. 

O Self-Healing é uma das funções componentes do conceito de Smart Grid, 

sendo seu principal benefício isolar automaticamente as áreas em falta de energia, 

minimizando essas áreas. Um propósito é manter a entrega de energia para os 

clientes. 

Havendo uma interrupção nas linhas ou na rede, o sistema de Self-Healing 

deve interagir com a mesma, identificando o dano e o local da ocorrência, fazendo a 

alteração do circuito alimentador para um circuito alternativo e, ainda, avisando uma 

equipe para o seu reparo físico. Em uma situação de acionamento, desde a queda 

até a reconfiguração e restauração do serviço, o sistema de Self-Healing, de forma 

autônoma, fará tudo em um período de 20 segundos (SILVA, 2010). 

A funcionalidade do Self-Healing depende da superação de grandes 

desafios. Para isso, é necessário que haja uma rede de comunicação de dados que 

realize o gerenciamento de determinada planta de rede elétrica; bem como, que 

outro ponto de entrega de energia tenha disponibilidade para assumir um consumo 

de carga extra em caso de falhas. 

Para que o conceito de auto-recuperação seja aplicável, a rede em questão 

deverá ser padronizada fisicamente e dotada de automação, além de ser provida de 

alimentadores alternativos. 

Para adoção desse sistema, deve ser feito um estudo técnico e econômico, 

a fim de comprovar e reconhecer a viabilidade de se utilizar esse conceito para a 

obtenção de benefícios e segurança. 
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2.5.2  Load Curtailment ou Corte de Carga 

 

 

O termo Load Curtailment significa corte de carga, ou seja, é um conjunto de 

estratégias de controle de energia elétrica, que resultará em diminuir a carga no 

sistema. O contexto do Load Curtailment é uma possível ação para corrigir o sistema 

da rede elétrica e salvá-la de um colapso. Para isso, é importante que exista um 

nível aceitável de disponibilidade no serviço de transmissão de energia elétrica. Os 

programas de Load Curtailment são oferecidos pelas concessionárias, em que o 

cliente potencial corresponde as empresas e as indústrias. A ideia é a redução da 

taxa ou da tarifa de energia em troca de um acordo. Em especial, esse acordo trata 

de uma interrupção do serviço de maneira programada, ou seja, a concessionária 

deixará de fornecer energia em um período previamente estabelecido. 

Assim, para evitar um possível colapso por não conseguir fornecer energia 

elétrica para todos os clientes naquele momento, é estipulado esse conceito; poupa-

se energia, evitando expansões de geração da rede elétrica. 

A estratégia do Load Curtailment para a concessionária de energia é uma 

saída rentável, pois a queda do faturamento durante o período de não fornecimento 

é pouco significativo; tendo em vista o investimento para a aquisição ou para a 

construção de uma fonte geradora. 

O Load Curtailment possui várias formas de adoção, dependendo da 

gravidade e da escassez de energia elétrica. A forma mais simples de implementá-la 

é através de uma notificação do consumidor com dias de antecedência. No entanto, 

essa maneira não é muito eficiente, pois o corte acaba acontecendo em uma 

determinada região e se estendendo a todos os clientes. 

Com o conceito de redes inteligentes, a intenção é de que o Load 

Curtailment ocorra de forma automática, em que o próprio cliente poderá estipular o 

melhor dia para realizar o corte que lhe for conveniente. A concessionária de energia 

poderá estabelecer quais dias, períodos e intervalos poderão ser mais remunerados 

pelo corte. Assim, o cliente atenderá voluntariamente a redução de carga solicitada; 

enquanto o cliente estiver economizado, além de deixar de consumir, também 

poderá ser recompensado financeiramente pela concessionária. 

Na implantação do Load Curtailment, tanto a concessionária, quanto o 

cliente devem concordar em automatizar o sistema, a fim de adotar medidas para 
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economizar energia elétrica utilizando sistemas inteligentes que possibilitem diminuir 

remotamente a carga utilizada. 

Essa operação de Load Curtailment permitirá a combinação das cargas 

muito mais perto dos níveis de demanda real, porém exigirá sistemas de redes 

inteligentes para automação e, consequentemente, investimentos. 

 

 

2.5.3  Transferência de Carga 

 

 

A operação de transferência de carga aborda um conceito parecido com o 

do Self-Healing, porém o foco é destinado à proteção do sistema energético. 

O sistema inteligente, ao evidenciar que a distribuição esteja chegando ao 

limite de entrega máxima, tomará ações automáticas e imediatas, transferindo a 

ligação do alimentador de energia elétrica para outros alimentadores, a fim de 

distribuir aquela demanda pontual. 

Após o atendimento dessa demanda, o sistema de automação poderá 

retornar a posição inicial, diretamente ou parcialmente, atuando na proteção do 

sistema de distribuição de energia elétrica de maneira que balanceie a entrega de 

energia para os clientes sem sobrecarregar o sistema de entrega de energia, de 

maneira automática e inteligente. 

 

 

2.6  ORGANIZAÇÕES 

 

 

2.6.1  National Institute of Standards And Technology - NIST 

 

 

O National Institute Of Standards And Technology (NIST) é uma agência 

pertencente ao governo dos Estados Unidos, fundada em 1901. Tal agência faz 

parte do Departamento de Comércio norte americano. 

Dentre os projetos tecnológicos pesquisados pelo NIST está o Smart Grid. 

Atualmente, o NIST caracteriza o Smart Grid como sendo a maior obra de 
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engenharia única do século 20 e amanhã será uma das maiores conquistas do 

século 21.  

A ideia principal do NIST é o desenvolvimento de normas e de 

interoperabilidade para difundir e evoluir o Smart Grid. Dentre alguns documentos 

mantidos por essa agência, destacam-se: NIST Framework and Roadmap for Smart 

Grid Interoperability Standards e Release 2.0 (NIST, 2012). 

No modelo aprimorado de arquitetura do NIST para Smart Grid há um plano 

fundamentado em manter os padrões de operações e conexões para uma rede de 

energia elétrica convencional evoluir para uma rede inteligente. Como também, fazer 

a integração entre as tecnologias de informação e comunicação em diferentes 

camadas de interoperabilidade. Para isso, existem três grandes áreas, sendo elas: 

técnica, informação e organizacional. A partir daí, o modelo proposto destaca oito 

camadas: Conexão Básica, Interoperabilidade de Rede, Interoperabilidade Sintática, 

Entendimento Semântico, Contexto de Negócios, Procedimentos de Negócios, 

Objetivos de Negócios e Política de Economia/Regulação (FIGURA 2). 

 

 
FIGURA 2 – REQUISITOS DE INTEROPERABILIDADE SMART GRID E DEFINIÇÃO DO 
                     INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES 
FONTE: NIST (2012), modificado pelo autor (2012) 
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De acordo com o NIST, a característica mais importante é a definição 

objetiva dessas camadas, em que o intuito é a interoperabilidade para o tratamento 

na adoção do Smart Grid. 

 

 

2.6.2  Institute of Electrical and Electronic Engineers - IEEE 

 

 

Assim como o NIST, o IEEE tem forte atuação em Smart Grid. Um 

documento de grande importância é o IEEE Std 2030-2011, com o título: IEEE Guide 

for Smart Grid Interoperability of Energy Technology and Information Technology 

Operation with the Electric Power System (EPS), End-Use Applications, and Loads. 

 Essa padronização fornece abordagens e melhores práticas para assegurar 

a interoperabilidade de redes inteligentes para unir sistemas de energia, tecnologia 

da informação e tecnologia das comunicações. 

 

 

2.7  REDES E TECNOLOGIAS PARA COMUNICAÇÃO 

 

 

Com a evolução da rede de energia elétrica, muito se tem comentado sobre 

a integração de tecnologias, a troca de informações em tempo real, a garantia de 

funcionamento e os demais aspectos em que os benefícios do Smart Grid ficam em 

evidência. Assim, para se implantar de forma eficaz o Smart Grid, é primordial a 

criação de redes eficientes de comunicação. 

Segundo Coutinho (2007, p. 32), “atualmente, o grande desafio para a 

indústria de energia elétrica está na integração da diversidade de equipamentos e 

protocolos utilizados na comunicação e no controle de sistemas elétricos.” 

No entanto, caso esses protocolos estejam despadronizados, 

impossibilitarão a conexão dos componentes, bloqueando a interoperabilidade. 

Dentre os exemplos de protocolos utilizados em sistemas de controle em 

subestações, podem-se citar: protocolos próprios dos fabricantes, protocolo 

Ethernet, FastEthernet e GigaEthernet, EIA232/485, UCA (Utility Comunication 

Architecture) e UCA2, ControlNet, TCP/IP, V.32, WAP, WEP, DNP3, IEC61850, 



 

 

33

IEC60870, Modbus, entre outros. Esses protocolos são utilizados para conectar IEDs 

e sensores em equipamentos de controle. 

Notoriamente, é necessário que a comunicação lógica para Smart Grid seja 

um pré-requisito de suma importância, pois ela é o foco do pleno funcionamento e 

também se deve aprimorar o controle da segurança. 

Em grande parte, as comunicações em redes inteligentes poderão usar 

redes de comunicação dedicadas permitindo assim uma comunicação bidirecional 

entre os clientes e as concessionárias. 

Para as redes de comunicação, do ponto de vista de consumidores e 

empresas, existem duas opções: a rede pública e a rede privada. 

Na rede pública é possível transmitir dados utilizando a rede já estabelecida, 

compartilhando o enlace já disponível. Nesse conceito, a concessionária de energia 

terá que se adaptar as características disponíveis naquele meio. Como por exemplo, 

a largura da banda ou a utilização de recursos que sejam adaptáveis como 

tecnologias de conexão, técnicas, protocolos e limitações. Para se utilizar uma rede 

com característica pública, será necessário o tratamento das informações referentes 

à Segurança da Informação, que será melhor explicada em capítulos posteriores. 

Para utilização de redes privadas, a concessionária terá que construir uma 

rede de comunicação a partir do zero, tendo que fazer o investimento para 

montagem dessa rede, sofrendo riscos por atrasos, manutenção, entre outros. No 

entanto, na rede privada a concessionária poderá utilizar o seu padrão de 

comunicação e os protocolos que forem de sua necessidade, a fim de otimizar seu 

sistema. 

 

 

2.7.1  Modelo de Referência OSI (Open Systems Interconnection) 

 

 

O Modelo OSI (Open Systems Interconnection) é um referencial conceitual 

baseado em camadas. Essas camadas servem para tratar e identificar as funções 

fornecidas pela rede. Divididas em sete camadas organizadas de forma hierárquica, 

cada uma esclarece uma função específica para a comunicação de rede. 

 

 



 

 

34

As sete camadas do Modelo OSI (Open Systems Interconnection) são: 

a) Camada 1 - Física: esta camada cita o meio físico para conexão de 

dispositivos em rede; 

b) Camada 2 - Enlace de Dados: nesta camada é definido como a 

informação será transmitida no meio físico. Nela é feito o tratamento de 

erros e retransmissão da informação; 

c) Camada 3 - Rede: esta camada define o modelo para endereçamento dos 

sistemas na rede. Será na camada de rede onde os dados serão 

empacotados, de tal forma que a camada adjacente ou camada de enlace 

de dados possa entregar para camada física; 

d) Camada 4 - Transporte: esta camada tem como responsabilidade fornecer 

serviços confiáveis para camada de Rede e verificar sua operação. A 

camada de transporte, caso detecte incoerência na transmissão, irá forçar 

a retransmissão ou irá reportar erro para camada de Sessão; 

e) Camada 5 - Sessão: esta camada é responsável pelo controle de 

transferência de dados, cuidando e administrando os erros das 

transmissões; 

f) Camada 6 - Apresentação: nesta camada se dá forma aos dados, como 

criptografia e encapsulamento das informações; 

g) Camada 7 - Aplicação: esta camada fornece a interface de rede aos 

protocolos de aplicações do usuário, como exemplo o serviço http, dns, 

ftp, entre outros. 

 

 

2.7.2  Protocolo TCP/IP 

 

 

O protocolo TCP/IP significa Transmission Control Protocol (Protocolo de 

Controle de Transmissão) e Internet Protocol (Protocolo de Internet). Assim como o 

Modelo OSI, ele também é divido em camadas hierárquicas, em que cada camada é 

responsável por um conjunto de atividades. A camada mais alta é a que está mais 

próxima do usuário e a camada mais baixa é a que está mais perto da comunicação 

física. As quatro camadas do modelo TCP/IP são: 
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a) Camada 1 – Enlace de Dados: é a camada onde está o meio físico. É aqui 

que se encontra o dispositivo de rede. Nessa camada atua o Ethernet, 

WiFi, Modem, entre outros;  

b) Camada 2 – Rede: nessa camada atua o IP ou Internet Protocol, 

responsável por definir os endereços dos dispositivos dentro de uma rede;  

c) Camada 3 – Transporte: trata dos protocolos de confiabilidade e 

integridade de dados. Nessa camada os principais protocolos são o UPD 

(User Datagram Protocol) e o TCP (Transmission Control Protocol); 

d) Camada 4 – Aplicação: camada em que a rede conversa com a aplicação. 

Nessa camada funcionam os serviços com HTTP, DNS, SMTP, FTP.  

 

 

2.7.3  Protocolo de Automação DNP3 

 

 

O Protocolo DNP3 (Distributed Network Protocol) é um protocolo de 

comunicação cuja finalidade é focada nos processos de automação. Sua principal 

utilização é em concessionárias de energia. É utilizado amplamente em estações 

SCADA, Unidades Terminais Remotas (UTRs) e Dispositivos Eletrônicos Inteligentes 

(IEDs). Surgiu através de um esforço global a fim de iniciar uma interoperabilidade 

para subestações de energia elétrica.  

Desde a sua criação, ele foi utilizado em outras indústrias que também 

necessitam de automação, como por exemplo, água, transporte de petróleo e gás. 

Embora o protocolo tenha sido concebido para ter uma confiança 

considerável, ele não foi projetado para ataques de Segurança da Informação. 

Maiores informações conceituais e de funcionamento estão descritas no padrão 

IEEE 1815. 

 

 

2.7.4  O Novo padrão IEC 61850 

 

 

A IEC 61850 (Communications Network and Systems for Power Utility 

Automation) é uma norma internacional destinada para aplicações de redes de 
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energia elétrica, ou seja, aplicada para geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica. Também contribui para o monitoramento e o controle distribuído 

ponto-a-ponto. Tal norma tem grandes características na semântica e na 

padronização de modelo de dados (ARAÚJO e VIEIRA, 2011). 

A sua principal característica é a interoperabilidade com os IEDs, em que 

essa conexão será independente de cada fabricante. Dessa forma, será permitido o 

uso e a troca de dados de forma convencionada e cooperativa. 

Essa necessidade de cooperação surge da dificuldade de integração de 

informações durante as etapas de implementação na automação de subestações.  

A padronização entre os fabricantes requisitada através da norma IEC 61850 

foi adotada pelo mercado, já que teve suas funcionalidades comprovadas, através 

da evolução tecnológica, necessidades de clientes e práticas de engenharia 

fornecidos pelos fabricantes. 

A Norma IEC 61850 se divide em: introdução e visão geral, glossário, 

requisitos gerais, administração de sistemas e projetos, requisitos de comunicação 

para funções e modelos de dispositivos, descrição da linguagem de configuração 

para comunicação em subestações, modelos de comunicação, especificação para 

mapeamento de serviço de comunicação, mapeamento para conexões ponto-a-

ponto e teste de conformidade. 
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3  SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

 

3.1  O QUE É SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

 

Informação é um ativo de grande valor para um negócio. Qualquer tomada 

de decisão, seja de qualquer tipo de negócio, é baseada em informação. Assim, a 

Segurança da Informação tem como objetivo proteger as informações de diversos 

tipos de ameaças. Essa proteção é a forma de garantia que o conteúdo da 

informação em questão seja preservado de maneira a manter acesso somente às 

fontes previamente autorizadas.  

A informação pode ter diversos formatos, podendo ser escrita em papel; 

armazenada eletronicamente em um computador ou em uma rede de computadores; 

apresentada em filmes; ou falada em conversas informais. Por mais que a 

informação seja formatada em qualquer um desses meios, ela necessita de 

segurança adequada. 

Segundo a norma NBR ISO/IEC 17799, para caracterizar a Segurança da 

Informação, existem três modos de preservação que devem ser respeitados, sendo 

eles: 

a) confidencialidade: garantia de que a informação é acessível somente às 

pessoas autorizadas; 

b) integridade: salvaguarda da exatidão, veracidade, abrangência e métodos 

de processamento da informação; 

c) disponibilidade: garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso 

à informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário. 

Para garantir a segurança da informação é necessário adotar uma série de 

controles, que podem ser: políticos, metodológicos, de boas práticas, de 

estruturação organizacional e de funções de Softwares. Com esses controles sendo 

aplicados, a fim de manter e garantir a Segurança da Informação, é possível que as 

especificações de segurança sejam aderentes aos objetivos de uma informação que 

deve ser controlada. 
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3.1.2  Por que a Segurança da Informação é Necessária 

 

 

Informações, sistemas e redes são fundamentais e importantes ativos para 

os negócios de uma organização. Os princípios básicos integridade, 

confidencialidade e a disponibilidade da informação são vitais para que uma 

organização sobreviva.  

À medida que os sistemas de informação são criados e desenvolvidos nas 

organizações, essas fontes de informação são colocadas à prova por vários tipos de 

ameaças a segurança. Essas ameaças podem ser infinitas, mas caracterizando as 

principais, destacam-se: fraudes eletrônicas, espionagem, vandalismo, sabotagem, 

causas naturais, vírus e invasões. 

Quanto maior a dependência dos sistemas e serviços da tecnologia da 

informação, maior será a complexidade desses sistemas e, por sua vez, maiores 

serão as chances de ter um grande número de ameaças.  

As conexões dos sistemas interligados em redes, que muitas vezes são 

redes públicas, tendem a necessitar de maior nível de segurança. Com isso, 

inerentemente, maior será o trabalho para fazer o controle efetivo de tratamento da 

Segurança da Informação. 

 

 

3.1.3  Componentes Básicos 

 

 

Os conceitos básicos da Segurança da Informação, segundo Sêmola (2003), 

são: 

a) valor: é a importância de um ativo para a organização. Podendo ser 

avaliado de várias maneiras, como financeiramente, puramente 

mensurável. Também pode ser abstrato, como o comprometimento da 

imagem de uma empresa, por exemplo; 

b) ameaças: condições que podem causar incidentes por meio da 

descoberta de vulnerabilidades; 
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c) vulnerabilidades: são ausências de mecanismos ou de proteção. Também 

podem ser consideradas lacunas que abrem caminhos para uma ameaça 

ocorrer; 

d) impacto: é o tamanho do prejuízo após a materialização dos riscos. 

Também pode ser medido de forma quantitativa ou abstrata. Cada ativo 

afetado poderá ter um tipo diferente de impacto; 

e) riscos: pode ser definido como uma probabilidade de uma ameaça 

explorar uma ou mais vulnerabilidades causando prejuízo para a 

empresa. Em termos gerais, o risco pode estar associado a algo positivo 

ou negativo. Um exemplo de risco positivo seria uma oportunidade de 

negócio e de risco negativo seria com a existência de um evento, ocorrer 

uma queda de sistema. Em Segurança da Informação, comumente o risco 

está voltado para consequências negativas; 

f) informação: ativo de alto valor em uma empresa, que requer grau de 

proteção de acordo com seu valor; 

g) ativo: é a informação em Segurança da Informação ou qualquer 

componente de processos ou sistemas, que direta ou indiretamente, 

interferem no fluxo de informação de uma instituição. Como exemplo: 

equipamentos de rede, sistemas operacionais, mídias, serviços gerais, 

entre outros. 

 

 

3.2  O CONTEXTO DE CIBERNÉTICA 

 

 

Cibernética é o estudo da comunicação e do controle das máquinas, dos 

seres vivos e dos grupos sociais. A palavra Cibernética tem origem grega 

kibernetiké, que representa timoneiro ou o que governa o timão da embarcação, 

também é designativa de piloto (THEOPHILO, 2012). 

Com o passar dos anos e da evolução, para o mundo dos computadores, o 

termo cibernética se tornou um jargão dessa ciência, surgiram vários derivativos de 

cyber, como cyber-security, cyber-attack, cyber–physical security, os quais geraram 

termos referentes à ataques cibernéticos. Esses termos são voltados para o conceito 

de violação de segurança em nível lógico, em que podem acontecer prejuízos 



 

 

40

físicos. Como exemplo, pode-se citar “o Apocalipse cibernético, uma situação em 

que uma sociedade avançada, na qual tudo o que é importante é ligado, ou até 

controlado, pelos computadores é sabotada por piratas virtuais” (PRESSE, 2009). 

Partindo desse contexto, o termo em questão é utilizado quando há uma invasão a 

determinado sistema e se rouba o poder de seu controle. 

 

 

3.3  GRUPO DE RESPOSTA A INCIDENTES – CERT.BR 

 

 

Mantido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CERT.br é o Grupo de 

Resposta a Incidentes de Segurança para Internet brasileira, esse órgão é o 

responsável pele tratamento de incidentes de segurança em computadores que 

estejam envolvidos com a Internet no Brasil. 

Tal tratamento é publicado temporariamente em seu website (www.cert.br), 

onde se encontra de forma gráfica os dados referentes a incidentes no Brasil. Outro 

aspecto, também, é a conscientização sobre os problemas de segurança, que tenta 

levar o conceito tecnológico para os usuários. 

Dentre as principais atividades do CERT.br estão o tratamento de incidentes, 

o treinamento e conscientização e a análise de tendências e ataques. 

 

 

3.4  TIPOS DE ATAQUES E SOFTWARES MALICIOSOS 

 

 

No contexto de Segurança da Informação existem, em geral, ataques 

comuns, em que uma pessoa mal intencionada consegue acesso de forma indevida 

e acaba causando um dano ao sistema de informação. 

Um exemplo é o ataque a um sistema de informação que possa mostrar o 

status da linha de transmissão, em que um erro de informação pode fazer com que o 

operador abra ou feche algum circuito elétrico, podendo causar desde uma 

indisponibilidade de energia elétrica, como uma ligação indevida, até um acidente de 

trabalho ou até mesmo uma morte. 
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Dentre os principais ataques estão os acessos indevidos ou a 

indisponibilidade de algum sistema. No contexto de redes inteligentes, o segundo é 

a principal ameaça, pois a indisposição do fornecimento de energia elétrica pode 

causar enormes prejuízos para a vida dos cidadãos e para a economia de um modo 

geral. 

Os principais tipos de ataque são: 

a) denial of service: é um dos mais comuns, é o ataque de negação de 

serviço, que consiste no atacante utilizar um sistema de rede ou um 

conjunto de computadores para tirar de operação algum serviço, 

computador ou rede; 

b) invasão: consiste no atacante conseguir sem permissão ou autorização, 

acessar indevidamente uma rede, serviço ou computador; 

c) web: esse caso em particular é um ataque que visa especificamente o 

acesso ou comprometimento de sistemas, modificando ou alterando 

páginas web, a fim de mostrar fragilidade ou qualquer tipo de 

manifestação rebelde; 

d) scan: consiste em fazer buscas nas redes, a fim de identificar possíveis 

computadores ou acessos que possam ser comprometidos. O scan é o 

início de um ataque, pois com ele é feito uma varredura objetivando 

encontrar potenciais alvos; 

e) fraudes: são ataques de forma silenciosa ou explícita, com o objetivo de 

obter alguma vantagem, seja ela no desvio financeiro ou na alteração da 

integridade de algum documento; 

f) software malicioso: em geral, é um vírus de computador. É um software 

malicioso construído por programadores mal intencionados. Esse 

programa infecta o computador desprotegido, podendo, ainda, fazer com 

que o computador infectado seja retransmissor do vírus. Também 

conhecido como praga virtual ou worm. A maioria das contaminações 

acontece pela ação de usuários que o executam de forma ingênua, 

através de um dispositivo contaminado ou por um anexo de e-mail. 

Os Softwares maliciosos mais conhecidos são: 

a) vírus de computador: ataques feitos por vírus manipulam sessões de 

usuários de computador, em que infectam sistemas operacionais ou 
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arquivos de dados, podendo destruir os arquivos, causar travamentos e 

consumos impróprios de processamento, memória e rede; 

b) pragas ou worms: explora como alvo as vulnerabilidades de sistemas 

operacionais ou serviços, em que podem ter o efeito de auto-propagação, 

copiando o worm para todos os computadores e servidores das redes, 

inclusive os sistemas de automação; 

c) buffer overflow: são vulnerabilidades, que sendo exploradas, permitem ao 

atacante fazer uma combinação de ataques, em geral provocam o 

acesso indevido a sistemas ou corrompem serviços, causando 

indisponibilidade, além do roubo de informações; 

d) cavalos de tróia ou trojan horses e Spywares: é um software cujo objetivo 

é entrar camuflado como um software original. Ele não irá mostrar seu 

perigo eminente, mas tem uma funcionalidade maliciosa. Também pode 

ser considerado como um vírus, pois sua função é criar uma 

vulnerabilidade, de modo que um atacante consiga acessar de forma 

remota, essa técnica é conhecida como backdoor. Uma variação dos 

trojans são os Spywares, que se tornam aplicações ativas, formando um 

serviço no sistema operacional, sua consequência é enviar dados para 

fontes externas e permitir o acesso indevido; 

e) keylogger: é um programa capaz de capturar as informações digitadas no 

teclado pelo usuário e gravá-las localmente ou remotamente. Um dos 

objetivos desse software é o roubo de senhas, em que permitirá um 

atacante obter acesso indevido a sistemas; 

f) exploits e rootkits: são Softwares projetados para explorar 

vulnerabilidades existentes em Softwares; 

g) sniffer: é um software utilizado para fazer capturas dos dados 

transmitidos em redes. O sniffer consegue entrar nas comunicações e 

identificar modos de comunicação, em que um atacante consegue 

capturar informações e entender a rede atacada. 

Segundo o CERT.BR (2012), do período de janeiro a março de 2012, houve 

mais de 70 mil incidentes de segurança, não incluindo ataques por vírus ou worms. 

Com isso, tem-se em um período de 90 dias mais de 700 ataques por dia, sem 

contabilizar os ataques que não foram reportados para o CERT (FIGURA 3). 
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FIGURA 3 – INCIDENTES DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
FONTE: CERT.BR (2012) 

 

 

3.5  ENGENHARIA SOCIAL 

 

 

Outro tipo de ataque comum é a Engenharia Social. Segundo Mitnick e 

Simon (2003), “a Engenharia Social usa a influência e a persuasão para enganar as 

pessoas e convencê-las de que o engenheiro social é alguém que na verdade ele 

não é, ou pela manipulação”. 

No contexto da Engenharia Social, o elo fraco da corrente é o fator humano. 

As pessoas são enganadas por não conhecerem procedimentos ou processos de 

Segurança da Informação. Sendo assim, uma possível vítima que não tenha preparo 

ou defesa contra a Engenharia Social, poderá ser atacada facilmente pelo 

engenheiro social, o qual irá se aproveitar das pessoas, com ou sem o uso da 

tecnologia para obter informações.  

Nesse sentido, Mitnick e Simon (2003) citam com frequência que a 

segurança é uma ilusão, que às vezes fica pior, quando entra em jogo a credulidade, 

a inocência ou a ignorância. 
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Assim, segurança não deverá ser visto somente pela ótica de tecnologia, 

mas também deverá estar relacionado ao comportamento humano. 

 

 

3.6  INFORMAÇÃO COMPETITIVA E ESTRATÉGICA 

 

 

De acordo com Rezende e Abreu (2000, p. 34), a informação desempenha 

papéis importantes tanto na definição quanto na execução de uma estratégia. Em 

outras palavras, as informações são artifícios que podem identificar uma ameaça ou 

uma oportunidade; com essa propriedade, resulta uma tomada de decisão mais 

objetiva. Assim, uma informação competitiva pode atrair maiores recursos para 

representantes ou investidores. 

O resultado de uma empresa pode ser definido pelo relacionamento entre o 

resultado obtido e o que se pretende alcançar. Dessa forma, uma informação 

estratégica, com grau de importância para o negócio, contribui para que os objetivos 

sejam alcançados. 

Segundo Laundon e Laundon (2004, p. 128), para qualquer organização, um 

sistema de informação é essencial para qualquer tipo de negócio, seja para prever 

uma expansão, um investimento, uma redução, um aprimoramento, uma 

contratação, uma estratégia, uma proteção ou uma decisão presente ou futura. Do 

ponto de vista de uma empresa, o sistema de informação é uma solução 

organizacional e administrativa baseada na tecnologia da informação para enfrentar 

um desafio proposto pelo ambiente. 

 

 

3.7  REQUISITOS DE SEGURANÇA 

 

 

Para qualquer tipo empresa, seja uma concessionária de energia, uma 

instituição financeira ou governamental, prestadora de serviço ou indústria é 

fundamental que existam requisitos de segurança para suas informações. 

Para tratar esses requisitos, existem três maneiras descritas: 



 

 

45

a) através da avaliação dos riscos dos ativos da organização são conhecidas 

as ameaças, as vulnerabilidades e a probabilidade de ocorrência. Com 

isso, é possível estimar o potencial impacto em caso de materialização do 

risco; 

b) através da legislação vigente, das instruções normativas, das instruções 

reguladoras e das cláusulas contratuais. Essa questão é tratada no 

âmbito jurídico, em que, por exemplo, uma concessionária de energia 

elétrica não pode fornecer dados pessoais de seus clientes a terceiros; 

c) através do conjunto particular de objetivos que a empresa tem perante as 

suas informações para manter, desenvolver e realizar suas operações. 

Por exemplo, as informações necessárias para administrar uma rede de 

distribuição de energia elétrica, informações tais como: documentação 

técnica, comercial e de prioridades, entre outros. 

Com essas três premissas, já é possível presumir a existência de 

informações que devem ser tratadas no âmbito da Segurança da Informação; seja 

por competitividade de mercado, por questões legais ou por segurança propriamente 

dita. 

 

 

3.8  CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

 

 

Numa organização, dentre os grandes patrimônios estão as suas 

informações. Nesse contexto, a importância de cada informação exige uma 

classificação em relação à sua vida e importância; embora nem toda informação seja 

crucial ou essencial a ponto de merecer cuidados extremamente especiais. Por outro 

lado, uma informação privilegiada pode ser tão vital, que o custo de manter a sua 

integridade é muito menor que o custo da própria informação. 

Existe a necessidade de classificação da informação em níveis de 

prioridade, sendo eles: 

a) pública: é a informação que vem do meio público e aberto e a sua 

integridade não gera consequências ou danos; 

b) interna: informação que deve ser utilizada somente internamente e a sua 

integridade é importante; 
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c) confidencial: informação restrita somente a empresa. A divulgação de uma 

informação confidencial leva ao desequilíbrio da empresa e até mesmo a 

situações imensuráveis ou crises. Eventualmente, prejuízos ocorrerão 

como perdas financeiras, danos à imagem, perda de competitividade, 

perda de confiança do mercado e de investidores ou perda de vantagem 

tecnológica; 

d) secreta: essa classificação é tida como crítica e deve ser preservada a 

qualquer custo. Por se tratar de um patrimônio, às vezes complexo de 

contabilizar, informações classificadas como secreta fazem parte da 

cadeia produtiva de um determinado produto ou serviço, sendo vitais para 

a existência de uma empresa. Esse tipo de informação deve estar restrito 

a um número mínimo de pessoas. 

Embora bem definido, essas classificações podem ser aplicadas de um 

modo geral. No entanto, podem variar de acordo com a política de segurança de 

cada empresa, que possuem seu padrão ou necessidade em especial. 

 

 

3.9  CICLO DE VIDA DA INFORMAÇÃO 

 

 

Toda informação tem um tempo útil de vida. Esse tempo é tratado de forma 

cíclica, ou seja, ele terá um início e um fim, em que sua mudança de estado parte da 

reclassificação daquela informação. Por isso, é mencionado quatro momentos do 

ciclo de vida que merecem atenção: 

a) manuseio: momento em que a informação é criada e manipulada; 

b) transporte: momento em que a informação é transportada de forma física 

ou eletrônica; 

c) armazenamento: é o momento em que a informação é guardada, tanto 

fisicamente como eletronicamente; 

d) descarte: a informação deve ser destruída. É importante fazer o 

tratamento adequado para um descarte seguro. 
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3.10  AVALIANDO OS RISCOS NA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

 

Para entender os requisitos de Segurança da Informação e como identificá-

los, é necessária a prática de avaliação de riscos de segurança. 

A avaliação de riscos consiste em verificar o impacto nos negócios de uma 

falha de segurança. Para essa avaliação, levam-se em conta os potenciais de riscos 

nos princípios da Segurança da Informação; sendo eles, disponibilidade, 

confidencialidade e integridade. 

Essa avaliação deverá ser realizada em pessoas, processos, ambientes e 

tecnologias. Os resultados dessa análise ajudarão a direcionar e a determinar ações 

gerenciais, orientando e priorizando ações adequadas para gerenciamento de riscos 

da Segurança da Informação em determinado escopo analisado. Também 

encaminhará controles para assim mitigar ou atenuar os riscos existentes. Não 

obstante, é importante que o gerenciamento de risco seja feito através de um 

processo contínuo e que periodicamente novas reavaliações sejam feitas. Nesse 

percurso, novas considerações devem ser feitas, a fim de levantar os novos 

controles para tratamento dos riscos. Dentre essas considerações, destacam-se: as 

mudanças nos requisitos de negócio e suas propriedades, as novas ameaças e 

vulnerabilidades e os controles adequados e eficientes para tratamento ou inibição 

do risco. 

Cabe aí, que análises de riscos sejam realizadas em diversos níveis de 

tratamento. Podendo-se chegar a um nível aceitável de risco para o processo de 

negócio em questão. As avaliações são sempre realizadas em primeiro momento, no 

nível mais geral em que o objetivo é priorizar os riscos mais altos. 

 

 

3.11  A NORMA NBR ISO/IEC 17799 

 

 

A versão original dessa norma foi publicada no ano 2000 no padrão britânico 

(BS) 7799. No Brasil, foi posteriormente adotada pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) de NBR ISO/IEC 17799, com o título “NBR ISO/IEC 17799 



 

 

48

Tecnologia da Informação – Código de prática para a gestão da Segurança da 

Informação”. 

O objetivo dessa norma é fornecer um conjunto de recomendações para 

elaboração de projetos de Segurança da Informação. Com base nesse padrão, é 

possível entender “o quê” fazer para tratar a segurança. 

Dentre as recomendações contidas na norma, pode-se destacar: 

a) conceitos de Segurança da Informação: preservação da 

confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação; 

b) avaliação e gerenciamento de riscos: identificação, controle e mitigação 

dos riscos; 

c) política da Segurança da Informação: alinhar a Segurança da Informação 

com os objetivos de negócio da empresa; 

d) segurança organizacional: orientar, apoiar e levar para todas as áreas da 

empresa a maneira de tratar Segurança da Informação; 

e) classificação e controle dos ativos de informação: manter a proteção 

adequada para os ativos de informação; 

f) segurança em pessoas: objetiva reduzir os riscos de erro humano, como 

por exemplo, roubos, fraudes ou uso indevido de equipamentos ou 

instalações; 

g) segurança física e do ambiente: atenção com acesso não autorizado às 

instalações que devem ser protegidas; 

h) gerenciamento das operações e comunicações: adotar procedimentos e 

responsabilidades para garantir a operação segura dos recursos de 

processamento das informações. Nesse item, abrange também o 

desenvolvimento de procedimentos operacionais apropriados e de 

resposta a incidentes; 

i) controle de acesso: visa controlar o acesso à informação, bem como, 

prevenir acessos não autorizados; 

j) desenvolvimento e manutenção de sistemas: visa garantir que a 

segurança faça parte integrante dos sistemas de informação, desde a 

concepção e desenvolvimento até a manutenção; 

k) gestão da continuidade de negócios: tem como objetivo não permitir a 

interrupção das atividades do negócio e também proteger os processos 
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críticos contra efeitos de falhas ou desastres significativos. Este é um item 

de extrema importância para as empresas concessionárias de energia; 

l) conformidade: tem como objetivo evitar qualquer violação de lei criminal ou 

civil, bem como de estatutos, regulamentações, obrigações contratuais ou 

quaisquer requisitos de segurança. 

A norma NBR ISO/IEC 17799 recomenda boas práticas para adoção da 

Segurança da Informação. A sua adoção permite entender a razão para o controle 

de diversos níveis em que a segurança deverá ser tratada, por isso é importante 

avaliar a aplicabilidade das recomendações e a forma de estratégia para iniciar sua 

utilização. 

 

 

3.12  A FAMÍLIA DE NORMAS ISO/IEC 27000 

 

 

Com a evolução da ISO/IEC 17799 foi desenvolvida a família de normas 

ISO/IEC 27000. Essa série compreende informações padrões de segurança e 

também é publicada conjuntamente pela Organização Internacional de Normalização 

(ISO) e pela International Electrotechnical Commission (IEC), no Brasil, ABNT. 

Esse conjunto é específico para a Tecnologia da Informação, para as 

técnicas de segurança e para o sistema de gestão da Segurança da Informação. Tal 

conjunto é descrito nas normas: 

a) ISO/IEC 27000: vocabulário de Gestão da Segurança da Informação; 

b) ISO/IEC 27001: essa norma substitui a IEC/ISO 17799; 

c) ISO/IEC 27002: código de práticas para a gestão da Segurança da 

Informação; 

d) ISO/IEC 27003: diretrizes para implantação de um sistema de gestão de 

Segurança da Informação; 

e) ISO/IEC 27004: Gestão da Segurança da Informação – Medição; 

f) ISO/IEC 27005: Gestão de Riscos de Segurança da Informação; 

g) ISO/IEC 27006: requisitos para organizações que promovem auditoria e 

certificação de sistemas de informação de gestão de segurança; 

h) ISO/IEC 27007: diretrizes para auditorias de sistemas de gestão de 

Segurança da Informação; 
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i) ISO/IEC 27008: orientações para os auditores em controles de Segurança 

da Informação; 

j) ISO/IEC 27010: gestão da informação de segurança para comunicações 

inter-setoriais e inter-organizacionais; 

k) ISO/IEC 27011: diretrizes para a gestão de Segurança da Informação em 

organizações de telecomunicações baseadas na ISO/IEC 27002; 

l) ISO/IEC 27033:1: Segurança de Rede - Parte 1: Visão geral e Conceitos; 

m) ISO/IEC 27033:3: Segurança de Rede - Parte 3: Cenários de rede de 

referência - ameaças, técnicas de design e as questões de controle. 

 

 

3.13  CRIPTOGRAFIA 

 

 

A história da criptografia é tão antiga quanto à história da escrita. A 

criptografia é utilizada para aumentar o sigilo nas comunicações. Através dela se 

escreve a informação de uma maneira cifrada ou embaralhada, a fim de não deixar o 

conteúdo das mensagens “cair em mãos erradas”. A ameaça de quebra de sigilo da 

informação levou a criptografia a ser desenvolvida e aprimorada. Já na Segunda 

Guerra Mundial, ela teve sua utilização disseminada para fins militares, em que com 

a ajuda tecnológica e os avanços nos estudos matemáticos, foi utilizada como apoio 

para a guerra (SINGH, 2000). 

A utilização da criptografia é amplamente utilizada para comunicação de 

dados. Existem diversos protocolos que criptografam os dados, para trafegá-los de 

maneira segura, pois caso a comunicação seja interceptada, com o uso de 

criptografia, a obtenção da informação é dificultada. Para realizar a criptografia é 

necessária uma chave criptográfica. Essa chave pode ser simétrica ou assimétrica. 

A chave de criptografia simétrica é a chave em que sua função é utilizada 

para criptografar como para descriptografar. Dentre os protocolos de chave simétrica 

utilizados, pode-se citar: RC4, DES e AES (SCHNEIDER1, apud COUTINHO, 2007, 

p. 99). 

                                            
1SCHNEIDER, B. Applied Criptgraphy . 2. ed. New York: Wiley & Sons, 1996. 
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A criptografia assimétrica tem duas chaves distintas: uma chave pública para 

criptografar e outra chave privada para descriptografar. Nesse caso, a chave privada 

é restrita e pertence somente ao receptor da mensagem, assim somente ele poderá 

abrir a mensagem. O exemplo mais conhecido de criptografia assimétrica é o RSA 

(DZUNG2 et al., apud COUTINHO, 2007, p. 99). 

 

 

3.14  CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

 

Até o presente capítulo, é apresentado o conceito de redes elétricas 

inteligentes, seguindo com foco na automação da distribuição da energia elétrica, de 

modo a se adaptar ao conceito de Smart Grid. 

Com isso, foram transcorridas algumas estratégias de operação que 

contribuem para as redes elétricas inteligentes, de maneira a oferecer novas 

características para o gerenciamento dessa rede. Também foram descritos 

componentes da Segurança da Informação a fim de explicar tipos de ataques, 

Engenharia Social, chegando às normas utilizadas para o contexto de Segurança da 

Informação.

                                            
2DZUNG, D.; NAEDELE, M.; VON HOFF, T. P.; CREVATIN, M. Security for Industrial 
Communications Systems. Proceedings of the IEEE , [S.I.], v. 93, n. 6, jun. 2005. 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados os materiais necessários ao 

desenvolvimento deste trabalho, descrevendo o cenário do sistema de automação 

para rede elétrica inteligente e seus componentes. Em seguida, no item 4.2, será 

contextualizado com o enfoque na Segurança da Informação. Para abranger a 

Segurança da Informação serão estabelecidas as possíveis vulnerabilidades, as 

quais serão dispostas em quatro dimensões: tecnologias, processos, pessoas e 

ambiente. 

 

 

4.1  REDES DE AUTOMAÇÃO E SEUS COMPONENTES 

 

 

Para análise de um possível tratamento da Segurança da Informação é 

necessário um cenário como forma de representar um sistema de automação de 

redes inteligentes. Esse cenário tem como representação funcional três grandes 

segmentos, em que o primeiro é representado pelo sistema de gerenciamento, 

seguido pelo sistema de comunicação e, por fim, a conexão de chaves junto a rede 

elétrica (FIGURA 4). 

 
FIGURA 4 – MODELO DE COMUNICAÇÃO DE AUTOMAÇÃO DE REDE ELÉTRICA INTELIGENTE 

 FONTE: O autor (2012) 
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Dentre esses três segmentos, que formam o sistema de automação da 

distribuição da rede de energia elétrica, é comum que eles estejam em redes 

dedicadas e exclusivas para isso. No entanto, dependendo da topologia da rede, 

talvez seja necessário um sistema de compartilhamento de circuitos. 

Em geral, nas redes de automação, cada alimentador não é composto por 

muitos dispositivos de chaves de circuito de média tensão. Essas chaves têm seu 

número variável em função do tamanho do circuito e do número de alimentadores. 

Em alguns casos, podem ser compostos de cinco a sete chaves por circuito. Tal 

quantidade irá depender da demanda do nível de automação que a estratégia de 

operação necessitará. 

Para os sistemas de rede de automação, em se tratando de segurança da 

informação, a prioridade é a disponibilidade seguido da integridade e 

confidencialidade, diferindo dos sistemas de rede de computadores convencionais, 

em que a prioridade é a confidencialidade seguida da disponibilidade e integridade. 

Sob a ótica da Segurança da Informação, levando em consideração as 

classificações de ambiente, pessoas, tecnologia e processos, as três divisões 

demandam controles a fim de mitigar os riscos de Segurança da Informação nesse 

sistema de automação (FIGURA 4). É comum ocorrer a intensificação somente da 

segurança no contexto de tecnologia, porém outros contextos como ambiente, 

processos e pessoas envolvidas também apresentam riscos, devendo fazer parte 

para o direcionamento das ações para a Segurança da Informação. 

 

 

4.1.1  Sistema de Gerenciamento 

 

 

Essa representação tem seu início na rede do sistema interno de 

gerenciamento SCADA. O sistema SCADA é um conjunto de equipamentos 

compostos de Hardwares e Softwares cuja finalidade específica é coletar 

informações da automação e representá-las em imagens ou gráficos para 

monitoramento, propondo uma interface de supervisão para um ou mais operadores. 

Através do SCADA, também é possível emitir comandos para o circuito, sendo 

transmitido para o sistema seguinte e encaminhado até as chaves dos circuitos 

elétricos situados em campo. 
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É nesse grupo de equipamentos onde será interligado todo o circuito de 

automação, esse circuito é conhecido como “Unidade Remota de Automação”. Tal 

unidade tem a sua função voltada para o tratamento dos dispositivos que compõem 

um determinado circuito de automação. Assim, a sua função é realizar a ligação com 

os rádios que se comunicam com as chaves da rede elétrica de média tensão, 

fornecendo dados de funcionamento para o sistema SCADA. 

A unidade remota de automação é o dispositivo em que a inteligência da 

“saúde” do circuito é tratada. Essa analogia de “saúde” é a condução de 

funcionamento do sistema de automação. Ela proverá ações em que irá verificar o 

estado da rede elétrica e emitirá respostas telecomandadas para as chaves da rede 

elétrica. Essas ações poderão ser provenientes do sistema SCADA ou dela própria, 

se dotado de inteligência para isso. Por exemplo, ao sinal de uma possível pane ou 

instabilidade energética, tal unidade terá como ação o desligamento de um circuito 

proveniente de um alimentador, substituindo-o por outro através do fechamento da 

chave de outro circuito alimentador. Quanto à sua atuação, essa deverá ser 

imediata, pois o funcionamento da rede de distribuição irá depender das tomadas de 

decisões dela ou do sistema SCADA. A unidade remota de automação é um 

equipamento, em geral, destinado para essa função sendo um equipamento 

proprietário, ou seja, segue uma base de requisitos e características pré-

determinadas pelo fabricante. Ele tem uma porta de conexão para o sistema SCADA 

e uma conexão para o sistema de comunicação de dados para as chaves, mais 

especificamente uma conexão serial ou ethernet em que as interfaces de rádio irão 

ser conectadas. Dentre as informações geradas, ela fornecerá dados funcionais 

sobre o estado das chaves de circuito para o sistema SCADA e emitirá informações 

de telecomando para as chaves de circuito. 

Para o caso de reconfiguração automática, ou seja, a atuação sem 

operadores diretamente, existem basicamente duas maneiras. A primeira forma é 

feita pela inteligência estabelecida dentro do próprio sistema SCADA, que por sua 

vez é dotado de um módulo pré-programado para essa reconfiguração. O outro 

modo é feito diretamente pela inteligência da unidade remota de automação, em que 

a topologia pode ter uma ou mais unidades remotas de automação interligadas de 

maneira constante. Em situação de reconfiguração, as decisões são tomadas 

internamente e somente alertando a mudança ao sistema SCADA. 
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O sistema SCADA e a unidade remota de automação ficam, 

respectivamente, alojados internamente ao COD (Centro de Operações da 

Distribuição) e nas subestações das concessionárias de energia. 

 

 

4.1.2  Sistema de Comunicação de Rede de Dados 

 

 

As redes de dados são interligações onde ocorre o transporte de 

informações entre a central de operação de automação e os pontos de chaves 

propriamente ditos. Ao contrário do sistema anterior, os equipamentos e os meios de 

transmissão, estão dispostos de forma exterior, ou seja, não tem aquela proteção 

física de um local próprio para o armazenamento oferecido pelo centro de operação 

da distribuição, uma vez que a comunicação e os equipamentos estão distribuídos 

no campo onde se situa a rede de energia elétrica automatizada. 

Nessa comunicação, a composição é feita entre enlaces de rádio, enlaces 

metálicos ou fibras ópticas. Essa variação será de acordo com a rede em questão. A 

ocorrência mais comum é através de enlaces de rádio, pois esses dispensam cabos 

de conexão, reduzindo o custo de material e facilitando a instalação da comunicação 

da automação. No entanto, também existem concessionárias de energia que se 

utilizam de cabos de fibra óptica para essa comunicação. 

Outra padronização que rege a maneira prática para interligação dos 

componentes é a utilização de pares de rádios de mesmo fabricante, quando a 

ligação é feita em modo ponto-a-ponto, como regra se utiliza rádios idênticos. Com 

isso, a comunicação segue de maneira uniformizada, evitando que 

incompatibilidades surjam em função de propriedades específicas de cada 

equipamento. Já quando a comunicação é realizada no sistema de múltiplos pontos 

ou compartilhando outras redes, para cada caso essa característica deverá ser 

criteriosa. No geral, esse caso é atípico, pois como boa prática se utiliza uma rede 

específica para automação somando-se a pequena quantidade de dispositivos do 

circuito de automação. 

Em relação aos protocolos para essa comunicação de rede, nos sistemas 

mais modernos, é utilizado o protocolo TCP/IP. Tal protocolo de comunicação é 

utilizado desde a saída da interface da unidade remota de automação, na fase de 
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sistema de gerenciamento, e vai até o módulo de interface universal, que será o 

último estágio até a interligação da chave para a rede de energia elétrica. Já o 

protocolo de aplicação a ser transmitido, em geral é o protocolo DNP3 sob IP. Esse 

protocolo deverá transmitir dados da aplicação de automação. Também para 

gerenciamento pode ser utilizado o protocolo SNMP (Simple Network Management 

Protocol), que é um protocolo universal para gerenciamento. 

Em relação à quantidade da largura de banda, normalmente os rádios 

suportam tráfego de dados em até 2 Mbps, esse nível utilizado atualmente é 

suficiente para toda a comunicação ponto-a-ponto. Sua faixa de frequência de 

operação é comum em 900 Mhz (902 até 928 Mhz), faixa do serviço SMP (Serviço 

Móvel Pessoal), em que sua regulamentação a considera como livre, não sendo 

necessário a autorização formal para sua utilização. 

Os equipamentos têm interface de antena utilizada para o rádio e interface 

ethernet, para comunicação com os dispositivos. Em relação a sua alimentação, 

funcionam com 12 V, que no COD deverão ser alimentados por fonte e suportados 

por nobreak. Em campo, eles deverão ser ligados por fonte alimentada da rede de 

baixa tensão e suportados por bateria externa. 

 

 

4.1.3  Sistema de Conexão com Rede Elétrica de Média Tensão (13,8 e 34,5kV) 

 

 

Nesse conjunto atuará o principal componente da automação da distribuição, 

a chave de circuito. Essa chave, para o conceito abordado nesta pesquisa, tem seu 

funcionamento automatizado eletronicamente, ou seja, ele é dotado de dispositivos 

eletrônicos, em que uma interface aceita comandos de abrir ou fechar o circuito 

elétrico. Existem também chaves puramente eletrônicas ou algumas que tem um 

sistema manual de desligamento, o qual pode ser feito através de ferramenta 

apropriada. As chaves atuam na rede de média tensão (13,8 e 34,5 kV) que alimenta 

os transformadores de média para baixa tensão (FIGURA 5). As chaves ficam 

instaladas em postes adjacentes aos que fixam os transformadores (FIGURA 6). 
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FIGURA 5 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 
FONTE: O autor (2012) 
 

 
FIGURA 6 – REPRESENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA COM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 

         FONTE: O autor (2012) 
 

Outro componente que faz parte do sistema de conexão com a rede elétrica 

é a Unidade de Terminal Remota ou UTR. Essa unidade é um conjunto de interface 

que faz a ligação entre o equipamento de comunicação por rádio e a tradução dos 

comandos para a chave automatizada. A UTR é composta de dispositivos 

eletrônicos, que em conjunto atuam no repasse de instruções a chave. A conexão 

com a chave poderá ser feita através de interface serial, conexão proprietária ou 

chave seca. Normalmente existem casos em que a associação entre a UTR e a 

chave pode ser feita de maneira compatível envolvendo diversos equipamentos, por 

outro lado, também existem sistemas em que a chave e a UTR são agrupadas que 
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formam apenas um componente, sendo assim um conjunto proprietário, ou seja, de 

um mesmo fabricante. 

 

 

4.2  SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E O CONTEXTO DE REDES DE 

AUTOMAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

O objetivo da pesquisa no âmbito da  Segurança da Informação é identificar 

possíveis vulnerabilidades que possam influenciar adversamente na automação da 

rede elétrica inteligente. As vulnerabilidades são os pontos fracos no conjunto de 

ativos da informação. Assim, a fim de proteger a automação, serão propostos 

controles para mitigar e implementar segurança, evitando que tais vulnerabilidades 

possam ser exploradas e alvos de ataques. 

O início para a identificação da Segurança da Informação vem através dos 

ativos que produzem informação. Assim, a Tecnologia da Informação é o grande 

alvo, pois é lá que as informações são criadas para a camada de negócio, que 

nesse caso é a automação das redes elétricas inteligentes. De uma forma errônea, 

deduz-se que Segurança da Informação está ligado somente a computadores e 

tecnologia. A complexidade da Segurança da Informação abrange tecnologias, 

processos, pessoas e ambientes. 

 

 

4.2.1  Identificação de Vulnerabilidades em Redes Elétricas Inteligentes – 

Tecnologias 

 

 

A aparelhagem que compõe as redes elétricas inteligentes é dotada de 

ativos de tecnologia da informação, que são basicamente o Hardware, o software e 

as redes de comunicação. 

Nas redes elétricas inteligentes, um efeito inerente à utilização de um 

agrupamento de tecnologias é o risco envolvido. Ele está basicamente concentrado 

nos ativos de tecnologia da informação. 
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As vulnerabilidades que acompanham esses ativos requerem atenção 

especial, pois a sua exploração pode paralisar a operação da rede elétrica 

inteligente, ou expor informações de seu funcionamento e projeto. 

A grande ameaça é a parada de serviço, seja por problemas de ordem 

técnica, acidental ou intencional. No conjunto de chaves, algumas podem estar 

abertas e outras fechadas em determinado momento. A inversão dessas chaves em 

momentos inapropriados pode desligar o sistema ou ocasionar um curto-circuito, 

pois haverá uma ligação direta de alimentadores. As consequências podem ser 

desde a falta de energia até queimas de equipamentos, incêndios e outras 

consequências indiretas, tais como: multas contratuais, paralizações de empresas 

ou indústrias; podendo ainda, em alguns casos extremos, ocasionar enfermidades 

ou óbitos humanos. 

Para detalhar as vulnerabilidades em tecnologias é necessário dividi-las em 

três grupos para facilitar o entendimento. 

 

 

4.2.1.1  Vulnerabilidades em software 

 

 

Para o contexto da automação da rede elétrica, o mapeamento de 

vulnerabilidades de software e os sistemas operacionais merecem destaque. Como 

eles serão sistemas específicos de mercado, mesmo sendo utilizados em 

concessionárias diferentes, em geral podem ser Softwares livres ou proprietários e 

suas vulnerabilidades podem ser inúmeras. As suas falhas são publicadas nos 

principais websites e, sob o ponto de vista de uma exploração de vulnerabilidades, é 

um sistema que, tradicionalmente, um atacante terá maior conhecimento, contudo 

será o primeiro alvo no caso de violação de sistema de automação. 

Outros sistemas também são focos de ataque, em que suas vulnerabilidades 

também são conhecidas publicamente, contudo é possível citar tanto Softwares 

proprietários como livres. Dentre esses, pode-se destacar: 

a) sistemas de armazenamento de banco de dados; 

b) sistemas de armazenamento e compartilhamento de arquivos; 

c) sistemas de serviços HTTP (Hypertext Transfer Protocol); 
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d) sistemas de serviços DNS (Domain Name System) e DHCP (Dynamic 

Host Configuration Protocol); 

e) sistemas de serviços de diretório; 

f) sistemas de serviços de registros ou Log Servers; 

g) sistemas de envio de mensagens; 

h) sistemas de serviços de acesso remoto; 

i) sistemas de filtro de pacotes Firewall; 

j) sistemas de antivírus e remoção de software mal-intencionado; 

k) sistemas de detecção de intrusos; 

l) sistemas SCADA; 

m) sistemas de virtualização; 

n) sistemas de controle de projetos; 

o) sistemas de controle e monitoramento; 

p) sistemas de ferramentas de escritório; 

q) sistemas de atualização de software; 

r) sistemas específicos. 

Nos softwares, de uma maneira geral, é comum erros de funcionamento. 

Esses erros de falha lógica de programa também são conhecidos como bugs. 

A presença de bugs pode causar discrepâncias ou impossibilitar a realização 

da ação ou da utilização do programa de computador, causando anomalias no 

funcionamento das redes elétricas inteligentes. Também, por mais que os bugs não 

gerem anomalias perceptíveis de funcionamento, eles podem gerar alvos para 

exploração externa, sendo o foco de softwares mal-intencionados, cujo objetivo é 

explorar essa falha e roubar alguma informação ou causar algum dano. 

Softwares mal-intecionados, maliciosos ou malwares tem como objetivo se 

infiltrarem nos sistemas de computador de forma ilícita, com o intuito de causar um 

possível roubo ou um dano de informações. Sejam essas informações confidenciais 

ou não, eles agem através de ataques.  
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4.2.1.2  Vulnerabilidades em Hardware 

 

 

Assim como os softwares, o hardware também apresenta vulnerabilidades 

perante a Segurança da Informação. 

O conjunto de tecnologias que compõem a automação do conceito de redes 

elétricas inteligentes, em termos de hardware, é composto pelos seguintes ativos: 

a) computadores (servidores, estações de trabalho, tablets, notebooks); 

b) equipamentos de redes e comunicação (roteadores, switchs, cabos 

lógicos e elétricos, conectores, antenas, access-points); 

c) equipamentos de automação; 

d) dispositivos periféricos (mídias em geral, dispositivos de impressão, 

scanners, aparelhos telefônicos); 

e) equipamentos de energia (estabilizadores e nobreaks). 

Diante desses equipamentos e materiais, é importante esclarecer as 

vulnerabilidades desses conjuntos de ativos de diversas funções e diversos 

fabricantes. Somados à complexidade de instalação que de maneira inerente já 

provém riscos por falhas de instalação mal executada, seja na utilização individual 

ou associativa, entre componentes de fabricantes diferentes. O risco de mau 

funcionamento por incompatibilidade já é um ponto a ser considerado em relação a 

Segurança da Informação. 

Aspectos referentes à atualização de Hardware também são 

vulnerabilidades que podem causar defeitos de funcionamento. Equipamentos 

obsoletos ou sem atualizações providas pelo fabricante podem demorar a processar 

informações, provocando indisponibilidade total ou parcial. 

Equipamentos cuja missão é crítica, ou seja, estão diretamente ligados ao 

funcionamento da automação da distribuição de energia elétrica, e não possuem 

alternativas, formas de redundâncias ou tolerância a falhas, poderão provocar 

indisponibilidades parciais ou totais, uma vez que as suas funções são vitais para as 

redes elétricas inteligentes. 

Outras vulnerabilidades estão ligadas as falhas de configuração como os 

processos baseados em tempo. Os sistemas de automação necessitam de uma 

configuração precisa de relógio, pois ações de verificação e acionamentos de 
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dispositivos tem que ser realizadas de maneira síncrona. Um atraso por 

desconfiguração de qualquer equipamento é suficiente para falhas ou mal 

funcionamento. 

 

 

4.2.1.3  Vulnerabilidades em redes de comunicação de dados - experimento 

 

 

Em redes elétricas inteligentes, as redes de comunicação são pontos críticos 

em que o descuido compromete a distribuição de energia elétrica. Dentre o principal 

risco das comunicações, a indisponibilidade é a mais danosa, uma vez que a perda 

de comunicação faz com que a inteligência do sistema de automação fique 

comprometida como, por exemplo, o desligamento de chaves. Impactos podem ser 

grandes, pois a perda de comunicação entre os equipamentos exigirá a intervenção 

manual no sistema, isto é, abertura ou fechamento de chaves no local da instalação 

utilizando ferramentas de operação manual. Outro risco seria danos aos 

equipamentos, como no caso da necessidade de abertura de uma chave, devido a 

uma eventual sobrecarga ou algo do gênero. 

Consequentemente, como prejuízo, vem o tempo de indisponibilidade, que 

pode ferir os critérios de medida impostos por órgãos reguladores, gerando multas 

para a concessionária de energia ou até processos por conta dos consumidores.  

Outra vulnerabilidade da comunicação da rede é o vandalismo ou as 

intensões maliciosas por indivíduos querendo obter vantagens desonestas invadindo 

a rede de automação. Uma invasão bem sucedida em uma rede de automação pode 

ter danos graves, tanto para o funcionamento da rede elétrica, como para o 

funcionamento do sistema de inteligência de operação da rede. 

Os equipamentos utilizados para automação em redes elétricas inteligentes 

possuem características de funcionamento por telecomando, ou seja, são operados 

de maneira remota, em que todo o controle de operação é centralizado. A rede 

poderá ficar indisponível ou funcionará de maneira imprecisa em determinadas 

distâncias, em locais de difícil acesso, em determinadas topologias ou disposições 

da rede em relação ao espaço geográfico e em casos de visada comprometida por 

obstáculos. 
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Os protocolos de comunicação para sistemas de automação, se não 

protegidos, tornam-se inseguros. Um dos protocolos utilizados é o DNP3, criado na 

década de 90. Tal protocolo não tem proteção em relação a recursos de segurança. 

O DNP3 é estabilizado quando utilizado em redes de automação. Ele é usado sobre 

a pilha de protocolo IP, em que trafega com quadros UDP, sendo dessa forma 

traduzido como DNP3 sobre IP. Trafegando no formato UDP, tal protocolo ganha 

desempenho na comunicação. Uma característica é não orientar a conexão, em 

outras palavras, o protocolo não tem a preocupação de verificar o recebimento de 

dados pelo destino, assim também não tem o serviço de reenvio. 

Como experimento neste trabalho, para análise de um possível ambiente de 

rede de dados em uma rede de automação de rede elétrica inteligente, foi realizado 

sobre a rede de comunicação de dados em relação ao seu tempo de transporte. O 

enlace de comunicação entre os equipamentos, no caso desta pesquisa feita por 

rádios específicos, é um ponto essencial para Segurança da Informação na 

automação da rede elétrica inteligente, pois a velocidade de comunicação é 

essencial para o funcionamento do sistema de automação. O funcionamento do 

conjunto de automação de rede elétrica inteligente é inteiramente dependente dessa 

comunicação, ou seja, em caso de falhas, a chave de automação não comunicará 

com a unidade remota de informação, nem produzirá informações para o sistema 

SCADA. Ficando, assim, indisponível em seu funcionamento, comprometendo o 

sistema de automação. 

A comunicação de dados do DNP3 é feito por texto claro, não tendo 

características que implementem segurança. Assim, ele é violável, de modo que um 

invasor consegue obter informações sobre seu conteúdo. Dessa forma, a utilização 

de um sistema de criptografia na rede de comunicação é fundamental para a 

proteção dos dados transportados nesse meio, dificultando a interceptação da troca 

de informações. 

Com base no contexto de se criar uma rede segura de criptografia foi 

estabelecido um ambiente similar ao utilizado na comunicação de dados de 

automação, com o diferencial de que foi montada uma rede privada virtual ou VPN 

(Virtual Private Network), a fim de inserir um sistema de criptografia entre dois hosts 

e verificar o impacto que essa tem sobre o tempo de transporte de dados. Tal 

sistema cria uma rede específica a fim de trafegar informações de maneira 

criptografada, contudo sob essa rede foi trafegado dados de automação de maneira 
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transparente. Essa é a forma de implementar cuidado na comunicação, sem a 

necessidade de fazer alterações substanciais no protocolo de automação, e de 

controlar a comunicação, a fim de evitar que seja violada indevidamente. 

A velocidade de comunicação utilizada foi equivalente à velocidade de um 

sistema de comunicação real em uma rede de automação, no caso, 115200 bps. 

Após essa comunicação, foi medido o impacto em termos de jitter, ou seja, a 

variação no atraso da comunicação na entrega de dados entre dois pontos de 

comunicação. Com isso, foi possível verificar se a comunicação sob VPN pode gerar 

atraso em relação à comunicação convencional utilizando criptografia. 

Para essa simulação foi utilizado dois computadores com:  

a) sistema operacional Debian Linux, na versão 6; 

b) hardware: Processador 2,4GHz Intel Core 2 Duo, memória 2GB; 

c) sistema de túnel de criptografia OpenSSH 5.5p1-6; 

d) software para testes de comunicação chamado Iperf, versão 2.0.4; 

e) ambiente de rede envolvendo uma comunicação híbrida dispersa entre 

redes externas com Internet (nas bordas da comunicação, link de 

comunicação com a empresa Oi Telecomunicações e GVT 

Telecomunicações) e em horários diferenciados: 

- o ambiente de redes foi feito sob uma rede heterogênea dotada de 

meios de comunicação assíncronos e sem garantia de largura de banda 

(FIGURA 7); 

- nesse mesmo ambiente os dados foram coletados nos horários 

00h00min, 04h00min, 08h00min, 13h00min e 18h00min para efeito de 

utilização de rede. 

 

 
          FIGURA 7 – ESQUEMÁTICO DE TOPOLOGIA DE REDE HETEROGÊNEA PARA 
                              AMBIENTE DE SIMULAÇÃO 
          FONTE: O autor (2012) 
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No primeiro experimento, foi realizado um teste com comunicação direta 

sem criptografia entre dois hosts através da rede heterogênea, a fim de simular a 

comunicação entre dois pontos de automação de chave (FIGURA 8). 

 

 
FIGURA 8 – COMUNICAÇÃO CONVENCIONAL 
FONTE: O autor (2012) 

 

Host A e Host B: Sistema Operacional Linux. 

Largura de Banda: 115200 bps 

Comando utilizado no Host A: 

# iperf -s -u -i 1 -b 115200 

Comando utilizado no Host B: 

# iperf -c IP -b 115200 -u -f k -t 100 -i 1 -d 

No segundo experimento, foi realizado um teste com comunicação feita com 

criptografia OpenSSH onde foi estabelecido um túnel criptografado, a fim de simular 

a comunicação entre dois pontos de automação de chave (FIGURA 9). 

 
FIGURA 9 – COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA 
FONTE: O autor (2012) 

 

Host A e Host B: Sistema Operacional Linux. 

Largura de Banda: 115200 bps 

Endereço IP VPN do Host A: 20.0.0.1 

Endereço IP VPN do Host B: 20.0.0.2 

Tamanho da chave de criptografia RSA: 768 bits, 1024 bits, 2048 bits e 4096 bits. 
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Comando utilizado no Host A: 

# iperf -s -u -i 1 -b 115200 

Comando utilizado no Host B: 

# iperf -c 20.0.0.1 -b 115200 -u -f k -t 100 -i 1 –d 

 

 

4.2.2  Identificação de Vulnerabilidades em Redes Elétricas Inteligentes – Processos 

 

 

A utilização de diretrizes, normas, procedimentos e políticas relativas à 

Segurança da Informação busca adotar uma série de fatores que contribuam para 

que o princípio de tal segurança seja preservado. A falta de especificação ou padrão 

de controle da segurança faz com que a desorganização prevaleça. Dessa forma, 

impossibilita o controle eficaz de vulnerabilidades e aumenta os riscos que envolvem 

o conjunto em estudo. 

Os processos são boas práticas, que quando documentadas permitem 

aprimoramento de determinada área. Com isso, essa documentação pode ser 

seguida e replicada posteriormente, surgindo o efeito de uniformidade e, 

consequentemente, conformidade. 

A adoção dos processos é a maneira coordenada de conseguir manter em 

equilíbrio as ações de negócios com as ações de tecnologia. Um exemplo de 

processo é o estabelecimento de regras formais para geração, preservação e 

recuperação de cópias de segurança de dados ou informações. Outro exemplo, são 

as regras formais para documentação e a guarda de senhas de sistemas ou 

equipamentos, de modo a ter garantia de uma recuperação dessa senha em caso de 

urgência. 

Todas essas rotinas são chamadas de processos. Contudo, na área de 

automação da rede elétrica inteligente, processos são inerentes ao funcionamento e 

a operação como um todo, uma vez que a criticidade do negócio, a distribuição de 

energia elétrica, associada a um conjunto heterogêneo de tecnologias e fabricantes 

devem ser procedimentadas de modo a orquestrar e gerenciar todo esse conjunto, 

assegurando que tudo funcione. 

Inerente às redes elétricas inteligentes estão os riscos, os quais devem ser 

mensurados, tratados e mitigados. Sob essa ótica, um dos primeiros processos a 
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serem elaborados são a criação e a adoção da política de Segurança da Informação. 

A ausência desse documento faz com que exista um descompasso no tratamento de 

Segurança da Informação, ou seja, cada pessoa faz baseada no seu “talento”. 

Baseada somente no talento, não é garantia segura, pois não há certeza que as 

pessoas estão fazendo suas atividades de maneira estruturada nos princípios da 

Segurança da Informação. 

Outra vulnerabilidade pela ausência de processos, no sentido da tecnologia 

da informação, é o da informatização; uma inovação, pois até então a Tecnologia da 

Informação tinha somente função secundária e sua contribuição era somente de 

suporte, não estava inseria diretamente. Contudo, agora, há novas formas de 

trabalho que precisam ser aprendidas e mantidas padronizadas. Cópias de 

segurança, também conhecidos como backup, são de importância elevada para a 

informação, principalmente se essa estiver em meio digital que é sensível e volátil. A 

falta de processos para controlar as cópias permite que a vulnerabilidade esteja 

lançada a sorte. Assim, a necessidade de restauro de uma cópia de segurança fica 

comprometida, se não houver backup, a perda de dados será inevitável. 

Os processos também são necessários para a documentação do conjunto 

de equipamentos e de tecnologias. Um exemplo é o projeto da topologia de rede de 

energia e a rede de dados. A ausência desses documentos pode gerar perda de 

rastreabilidade. 

A falta do processo de avaliação do risco, assim como a carência da política 

de segurança é um risco alto e, de certa forma, inaceitável para distribuição de 

energia elétrica. 

 

 

4.2.3  Identificação de Vulnerabilidades em Redes Elétricas Inteligentes – Pessoas 

 

 

De nada adianta investimentos pesados em tecnologia se o fator humano, 

em muitos casos, é considerado o elo fraco da Segurança da Informação. 

É comum encontrar citações que usam o termo “vazamento de informações”, 

tal termo em um contexto prático é uma forma de “ruído” que ocorre entre o emissor 

e o receptor de determinada informação. Têm-se alguns exemplos de ruídos: 
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aspectos de emoção, confusão de ações, autossuficiência e descontentamento por 

parte de um ou mais colaboradores. 

Em um sistema de automação de uma rede elétrica inteligente, uma 

vulnerabilidade comum é a quantidade de operadores que estarão supervisionando 

determinada rede. Esses operadores, na prática, terão sob sua responsabilidade 

vários conjuntos de redes. Assim, ele pode ter responsabilidades acima de sua 

capacidade de trabalho, o que pode ser um agravante no gerenciamento eficaz da 

rede. 

No sentido de conhecimento, a operação no COD de uma rede elétrica 

inteligente, em tese automatizada, irá requerer poucos comandos manuais. A 

princípio, boa parte será feita de forma automática eletronicamente, sem o comando 

humano, porém essa automação não isenta o operador de ser conhecedor do 

princípio de funcionamento e das tecnologias envolvidas; pois, no momento em que 

for preciso uma intervenção humana na operação, o mesmo deverá reconhecer 

quais são as chances de erros e as consequências que poderão ocorrer em caso de 

uma decisão mal tomada, tudo isso em tempo hábil. 

Com a adoção dos princípios de tecnologia da informação, os profissionais 

que deverão trabalhar na rede elétrica inteligente, terão que adquirir novos 

conhecimentos ou passar por processos de reciclagem, pois a mudança tende ser 

significativa na operação do sistema, uma vez que a ação é tomada em frente a uma 

tela de computador e não mais a um telefone somente. Já as ações não mais terão o 

teor de corretivas, e sim de preventivas. Com as redes inteligentes, a ação humana 

será posta como rotinas de prevenção, como verificação de registros e 

funcionalidades. O sistema de automação precisará de intervenção no sentido de 

fiscalização para condução precisa do funcionamento. 

Os riscos perante o fator pessoas vão de uma simples falta de inspeção até 

uma omissão técnica, ou seja, um erro que venha a ser ignorado e que 

sumariamente desencadeie uma série de problemas de operação. Um risco comum 

nas corporações é a constante troca de colaboradores; em empresas em que o 

índice de substituições ou turnover é alto, fica eminente o aumento dos riscos. 

A conscientização por parte de todos os integrantes, desde o diretor de 

operações até o corpo técnico de campo, terá que ser fixada, em que todos terão 

que estar comprometidos com a Segurança da Informação. Tal comprometimento 

começa na identificação física do colaborador; passando pela utilização de 
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equipamentos, acessos a Internet descontrolados, instalação de jogos em máquinas 

de produção; terminando no fornecimento de dados a terceiros sem critérios de 

segurança, como o repasse de conta e senha de rede entre funcionários. O não 

seguimento da política de Segurança da Informação ameaça todo o processo. 

 

 

4.2.4  Identificação de Vulnerabilidades em Redes Elétricas Inteligentes – Ambientes 

 

 

Quando a questão é vulnerabilidade no ambiente, a estrutura de redes 

elétricas inteligentes tem maior abrangência, pois onde se encontra a estrutura da 

rede elétrica inteligente ficam armazenados parte em ambientes internos isolados e 

grande parte em ambientes totalmente externos, ficando sujeitos a ações do tempo 

e as interferências externas das mais diversas e imprevisíveis. 

No ambiente é interno onde o sistema de gerenciamento SCADA e da 

unidade remota de automação. Esses equipamentos são sensíveis e para seu 

funcionamento é obrigatório que em seu ambiente tenham condições e proteções 

adequadas, pois uma ameaça potencial pode levar o conjunto de equipamentos e 

suas informações a serem indisponibilizados ou perdidos. Dentre as ameaças no 

ambiente interno, pode-se citar: fogo; água, humidade, enchentes; vento; calor; 

interferência no fornecimento elétrico; vibração; fumaça; acessos indevidos; e ação 

humana. 

O ambiente externo é o que mais produz situações adversas para estrutura 

de rede elétrica. Por se tratar de ambientes, em geral, públicos, os fatores às vezes 

imprevisíveis agravam ainda mais os fatores da Segurança da Informação. Também 

no ambiente externo existem outras ameaças que aumentam os riscos, destacam-

se: ações do tempo, descargas atmosféricas, flora, fauna, poluição, vandalismos 

diversos, furtos de equipamentos, acidentes de trânsito de veículos e 

desorganização do ambiente de instalação. 

Erros de ordem humana, como esquecimentos e descuidos em relação a 

variável ambiente, podem comprometer a Segurança da Informação das redes 

elétricas inteligentes. 

O perímetro do ambiente onde está instalada a rede elétrica inteligente pode 

ser tanto interno como externo, mas ambos devem ser tratados, pois as 
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vulnerabilidades são evidentes. No ambiente interno é onde ficarão os ativos de 

informação, ou seja, estarão as informações propriamente tidas; no ambiente 

externo é onde será a área de produção de informações e de distribuição de energia 

elétrica. 
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5  TESTES E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

Como resultado teórico desta pesquisa e, em contrapartida, das 

vulnerabilidades citadas no capítulo anterior, sintetizou-se um conjunto de controles 

a fim de poder mitigar os riscos da automação da rede elétrica inteligente. Nesses 

controles, destacam-se importantes métodos iniciais para implementar a 

minimização dos riscos. 

Como resultados práticos, são avaliadas as duas únicas dimensões 

possíveis para este trabalho: tecnologia e ambiente. Em tecnologia é apresentado o 

resultado da simulação feita em laboratório. Na questão de ambiente, é realizada 

uma inspeção em campo e evidenciado os pontos de falhas. 

 

 

5.1  DEFENDENDO SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PARA REDES ELÉTRICAS 

INTELIGENTES 

 

 

Inúmeras consequências provenientes da materialização dos riscos 

assombram o sistema de rede elétrica, dentre os quais o mais perturbador é a 

negação de serviço, em outras palavras, é a indisponibilidade de fornecimento de 

energia. Outras ameaças também tem seu impacto, pois dependendo do grau de 

exploração, podem prejudicar empresas, concessionárias de energia e a vida dos 

cidadãos. 

 

 

5.2  ANÁLISE DE RESULTADOS TEÓRICOS - CONTROLES PARA SEGURANÇA 

DA INFORMAÇÃO EM AUTOMAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO - 

TECNOLOGIAS 

 

5.2.1  Controles em Tecnologias - Software 
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5.2.1.1  Controles para sistemas operacionais 

 

 

Para este tipo de controle, utilizam-se bases de conhecimentos ou baselines, 

a fim de configurar os sistemas operacionais, alinhando com as melhores práticas 

para garantia de Segurança da Informação. Devem-se utilizar sistemas operacionais 

para servidores ou estações padronizados, evitando, assim, possíveis 

incompatibilidades; facilitando no suporte, manutenção, atualização e identificação 

de vulnerabilidades. 

Convém utilizar sempre a última versão estável disponível pelo fabricante do 

sistema operacional. Serviços desnecessários em servidores e estações de trabalho 

devem ser desativados. Em caso de Softwares proprietários, certificar que todos 

estão regularizados a fim de evitar riscos de violação de propriedade. Implementar 

condições de acesso aos sistemas somente para usuários identificados. Convém 

monitorar constantemente servidores considerados críticos para o funcionamento do 

sistema SCADA. Convém implementar avisos de advertência no ingresso de 

estações de trabalho ou servidores, tal informação deverá alertar que o sistema é 

restrito e suas ações serão registradas. 

 

 

5.2.1.2  Controles para serviços 

 

 

 Implementar sistemas de monitoramento nos serviços utilizados para a 

função de automação das redes elétricas inteligentes. Convém implementar e avaliar 

constantemente os registros de logs gerados pelos serviços utilizados. Convém 

avaliar e monitorar constantemente a performance dos serviços, a fim de obter 

registros e evidências de funcionamento, paradas de manutenção, horários de 

funcionamento, entre outras. 
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5.2.1.3  Controles para acesso a Softwares 

 

 

Convém que todos os acessos a sistemas ou informações internas sejam 

acessíveis somente às pessoas autorizadas e autenticadas por senhas e 

principalmente por níveis de acesso. Convém que credenciais de acesso sejam 

controladas, tendo senhas fortes (complexidade e tamanho mínimo). Cabe também 

manter um registro de histórico sobre os momentos de acesso aos sistemas e 

logons de rede. 

 

 

5.2.1.4  Controles de IDS (Intrusion Detection System) e IPS (Intrusion Prevention 

System) 

 

 

Adotar e utilizar como forma de proteção ferramentas para sistemas de 

detecção e prevenção de intrusos, na comunicação da automação e também nos 

sistemas de Tecnologia da Informação. Assim, poderia ser detectado uma possível 

comunicação indevida, de tal forma a focar a confidencialidade na comunicação da 

automação, esses sistemas possibilitarão os administradores de rede na 

manutenção da Segurança da Informação por eles controlados. 

 

 

5.2.1.5  Controles para desenvolvimento de Softwares 

 

 

Cabe fazer a homologação prévia de Softwares desenvolvidos internamente 

em sistema de automação de laboratório quando possível. Essa medida seria a fim 

de assegurar pleno funcionamento em ambientes de produção no sistemas de 

automação. Os ambientes de desenvolvimento de software devem ser logicamente e 

fisicamente segregados dos ambientes e dados de produção, ou seja, é necessário 

testar as funcionalidades do software previamente a fim de evitar impactos quando 

na utilização prática. 
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O ambiente de desenvolvimento deverá ter mecanismos de proteção que 

assegurem controles para acesso externo, devendo esse ser o mais semelhante ao 

ambiente de produção, possivelmente um laboratório onde os sistemas conversem 

com chaves e trafegue por rádios, similares aos utilizados na prática. Os Softwares 

produzidos somente deverão ser passados para homologação após a constatação e 

adequação da documentação de funcionamento em laboratório. O acesso ao código 

fonte dos Softwares desenvolvidos deve ser documentado e restrito aos superiores 

responsáveis pelo sistema de automação. Os desenvolvedores de Softwares devem 

ser pessoas devidamente identificadas, conscientes das normas de segurança 

interna e restritas quanto ao acesso às redes de produção. Convém fazer o 

desenvolvimento de software baseados em normas que especificam programação 

segura como, por exemplo, a ISO/IEC 15408. 

 

 

5.2.1.6  Controles para tratamento de vírus e pragas 

 

 

Um software de antivírus compatível com os sistemas operacionais 

utilizados em estações de trabalho e servidores deve ser instalado, mesmo a rede 

de automação sendo devidamente isolada e protegida contra acessos externos, não 

deve ficar sem proteção contra Softwares maliciosos. Convém que esse software de 

proteção seja atualizado periodicamente com a última base de atualização 

disponível pelo fabricante. Convém que esse software tenha um console de 

gerenciamento de maneira a tratar e atualizar todos os hosts disponíveis na rede 

que forma o sistema de automação. O mesmo deve ser repetido para Softwares de 

controle de spywares e pragas digitais. 

 

 

5.2.2  Controles em Tecnologias – Hardware 
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5.2.2.1  Controles para instalação adequada 

 

 

Na instalação de Hardwares que compõem o conjunto de tecnologia 

envolvida no sistema de automação, convém implementar controles de acesso que 

inibam acesso ao setups do equipamento. Convém implementar, se possível, ACLs 

(Access Control List) para inibir ações contra ataques de rede (smurf, syn flod, DoS, 

entre outros). Convém, nos Hardwares de comunicação de rede de dados da 

automação, desabilitar os serviços necessários de modo a prevenir vulnerabilidades 

(como, bootp, proxy, artp, tftp, ftp, telnet). Convém adotar mecanismos que dificultem 

o acesso, como a configuração de endereços pertencentes às sub-redes e senhas 

fortes (complexidade e tamanho mínimo). 

Na utilização de serviços de gerenciamento SNMP (Simple network 

management protocol), utilizar o nome da comunidade de leitura e a escrita deve ser 

de difícil dedução. Para o caso dos equipamentos que fiquem armazenados de 

maneira interna ao sistema de automação, convém instalar os componentes de 

Hardware em locais controlados e livres de ameaças externas. Convém que todos 

os tipos de acesso lógico sejam protegidos por senha. Convém que inspeções 

periódicas sejam feitas de modo a identificar possíveis problemas de ordem física 

(reaperto de cabos, poeira, travamento de coolers, indicadores de falhas, verificação 

e substituição das baterias dos equipamentos rádios externos situados nas chaves, 

entre outros). Convém manter equipamentos sobressalentes para eventuais 

substituições em caso de falhas, bem como deixá-los pré-configurados para o caso 

de uma substituição emergencial de algum ponto na rede de automação. 

 

 

5.2.2.2  Controles para conflitos e incompatibilidades 

 

 

Deve-se fazer análise de funcionamento a fim de evitar incompatibilidade de 

Hardwares (drivers, memórias, discos). Cabe aí, alinhar junto ao fabricante a 

utilização e a compatibilização de padrões de funcionamento e comunicação. Pelo 

fato da automação da distribuição ter comunicação feita por rádio, é importante que 

esses sejam para uso específico para redes de automação e que os fabricantes 
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tenham atestados técnicos para tal finalidade. Em geral na comunicação, utilizar 

pares de rádios de mesmo fabricante, protegendo contra incompatibilidades de troca 

de informação ou atrasos que interfiram na eficiência do controle das chaves. 

 

 

5.2.2.3  Controles para implementação de redundâncias 

 

 

Convém implementar, quando possível, sistemas de redundância de 

Hardware utilizados para os Softwares para o sistema de automação, em específico 

para servidores de dados. Utilizar sistemas de redundância de discos rígidos RAID 

(Redundant Array of Indenpent Disks), bem como, fontes de alimentação 

redundantes e sistemas de energia. Para Hardwares de rede, verificar a 

possibilidade de implementar equipamentos que possibilitem a redundância de 

comunicação. Em geral, equipamentos que tenham esses dispositivos devem ser 

testados antes mesmo do funcionamento na automação da distribuição da energia 

elétrica. Cabe também o fortalecimento específico do hardware para o sistema de 

automação caso o fabricante disponibilize esse tipo de função para seu sistema. 

 

 

5.2.2.4  Controles para sincronização de relógio 

 

 

É importante dar atenção para que o horário dos servidores e dispositivos 

seja sincronizado, protegendo, assim, a estampa de tempo ou time stamp no registro 

dos eventos de log. Dessa maneira, permitindo que a auditoria tenha precisão na 

análise de evidências, além de outras atividades como agendamento de tarefas e 

janelas de tempo para cópias de segurança. Se os equipamentos do sistema de 

automação forem sincronizados por dados fornecidos por sistema global de 

posicionamento (GPS), também é importante configurar o timezone ou fuso horário a 

fim de que não haja defasagem de tempo nos equipamentos e evitar equívocos no 

acionamento automatizado das chaves. 
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5.2.3  Controles em Tecnologias - Redes de Comunicação de Dados 

 

 

5.2.3.1  Controles para redundância de comunicação 

 

 

A rede de comunicação de dados do sistema de automação da rede elétrica 

deve ser, quando possível, dotada de circuito redundante. Tal redundância serve 

para garantir alternativas em casos de queda do acesso principal. Uma alternativa 

seria a utilização de redes sem fio Mesh, alternativamente as redes ponto-a-ponto, 

avaliar a aplicabilidade. Outro controle é a utilização de regeneradores de sinal de 

rádio frequência. Esse dispositivo diminui o risco de perda de sinal de comunicação 

e poderá ser utilizado em caso da comunicação estiver próxima ou acima da 

distância máxima recomendada pelo fabricante de equipamentos de rádio. 

 

 

5.2.3.2  Controles para topologia de redes 

 

 

Convém manter segregação da rede de automação de energia elétrica e a 

rede de dados do COD, controlando, assim, que na rede de automação somente 

informações pertinentes a ela sejam trafegadas. 

 

 

5.2.3.3  Controles para meios físicos de comunicação 

 

 

Avaliar a extensão física e o meio onde deverão ser instalados os 

equipamentos para comunicação de rádio frequência para automação, consultar as 

especificações dos equipamentos fornecidas pelo fabricante de maneira e prever, se 

necessário, a utilização de equipamentos regeneradores, amplificadores ou 

repetidores de sinal. Avaliar a possibilidade preferencial de utilização de fibra óptica, 

quando possível. 
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5.2.3.4  Controles para proteção de acesso indevido 

 

 

Convém implementar controles de modo a evitar que conexões não 

autorizadas acessem as redes de automação. Convém utilizar meios que blindem a 

comunicação no nível de rede, por exemplo, a utilização de criptografia de 

comunicação, filtros de pacotes ou firewalls, de forma que assegure que somente a 

comunicação dos dispositivos conhecimentos sejam autorizados, barrando qualquer 

outra comunicação indevida. 

 

 

5.2.3.5  Controles com protocolos de comunicação 

 

 

Os protocolos de comunicação envolvidos na automação deverão ter 

cuidados especiais de modo a garantir confiabilidade e segurança em sua 

comunicação. Caso o protocolo não disponha dessa característica, deve-se 

implementar uma proteção no nível mais baixo, como criptografia na camada de 

rede de dados. Deve-se ter cuidados especiais com os protocolos de gerenciamento, 

em particular no caso de SNMP, colocar um nome de community que seja extenso e 

complexo das comunidades de leitura e gravação. Convém que as redes, no caso 

do formato ponto-a-ponto, sejam arcos independentes para cada conexão. Dessa 

forma, atenuando o excesso de broadcast ou domínios de colisão na rede de 

automação, impedindo a conexão de outras redes. Caso essa venha a ser invadida, 

utilizar roteamento estático, se possível. 

 

 

5.2.3.6  Controle para tráfego de informações sensíveis 

 

 

Convém implementar controles através de Softwares que registrem o 

monitoramento de tráfego de rede de dados e ações de automação, seja das redes 

de sistema como das redes de automação. Nas redes de automação, impedir que 
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essas sejam usadas para outros fins e que somente hosts confiáveis possam 

acessar e trocar informações. 

 

 

5.2.3.7  Controles para tratamento de acesso remoto 

 

 

Controlar para que o acesso remoto seja controlado e bloqueado quando 

proveniente de redes externas, como acessos vindos da Internet ou conexões 

discadas (Dial-Up). Implementar controles que inibam ou dificultem esse tipo de 

acesso, utilização de filtros de pacotes ou firewalls. Em acessos para ações 

administrativas ou manutenção dos sistemas ou equipamentos envolvidos, convém 

utilizar somente Softwares de acesso que sejam seguros, como por exemplo, Secure 

Shell ou SSH. É desaconselhável utilizar Softwares que trafegam informações em 

texto claro, como por exemplo, Telnet, em que os dados podem ser roubados, 

inclusive senhas e configurações dos rádios e demais equipamentos. 

 

 

5.3  ANÁLISE DE RESULTADO TEÓRICO - CONTROLES PARA SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO EM AUTOMAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO: PROCESSOS 

 

 

Para a área de processos que envolvem a automação da distribuição, é 

necessário implementar controles de modo que garantam a Segurança da 

Informação. Esses controles devem primeiramente ser avaliados e depois 

implementados havendo possibilidade. Essa é a melhor maneira de tratar possíveis 

vulnerabilidades existentes nas redes elétricas inteligentes. 

 

 

5.3.1  Política de Segurança da Informação 

 

 

Mesmo sendo uma rede de automação, definir uma política que deverá 

conter direcionamento e apoio para a Segurança da Informação para controladores 
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da administração da automação da rede elétrica. Como complemento, incluir leis e 

possíveis regulamentações que venham a completar a política, como medidas 

regulatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), entre outros. 

 

 

5.3.2  Normas de Operação e Instalação de Equipamentos 

 

 

Documentar e disponibilizar processos para utilização de equipamentos, 

conjuntos de equipamentos e Softwares que compõem o sistema da automação da 

distribuição. Por vez, essa documentação deve ser restrita e disponibilizada somente 

para pessoas autorizadas. Convém dentro do processo de operação verificar 

periodicamente os registros de auditoria (logs) dos sistemas de Tecnologia da 

Informação, funcionamento e acionamento das chaves a fim de detectar qualquer 

erro ou tentativa de acesso não autorizado. 

 

 

5.3.3  Políticas para Cópias de Segurança 

 

 

Convém implementar processos e práticas para controles de cópias de 

segurança, contendo um número mínimo de cópias. Detalhar no processo os 

procedimentos para cópia, armazenamento e restauro, bem como a documentação 

dos sistemas que geram informações a serem guardadas. Informações sensíveis 

como os históricos de funcionamento das chaves, informações de monitoramento e 

controle, acionamentos automáticos ou manuais e paradas para manutenção devem 

ser registrados, documentados e arquivados. Tais atitudes servirão para evidenciar o 

funcionamento do sistema de automação como um todo, a fim de proteção jurídica 

ou forense, caso haja necessidade.  
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5.3.4  Guarda de Registros e Documentos 

 

 

Implementar um processo a fim de guardar documentos obrigatórios (para 

caso seja exigido por lei), bem como registros de senhas de sistemas e 

equipamentos que compõem o sistema de automação. Guardar documentos de 

registros de atendimentos, documentações de instalação, registros de 

funcionamento, registros de licenciamento de Softwares, bem como documentos 

fiscais de aquisições. 

 

 

5.3.5  Normas para Atualização e Correções de Softwares 

 

 

Convém padronizar o gerenciamento de aplicação de patches ou pacotes de 

correção ou atualização de Softwares ou firmwares, disponibilizados pelos 

fabricantes, seja para sistemas puramente de Tecnologia da Informação ou sistema 

que integram a rede de automação. Cabe, nesse processo, avaliar em ambiente de 

teste a aplicabilidade e o possível impacto pós-atualização. 

 

 

5.3.6  Processo para Classificação das Informações 

 

 

Criar uma instrução ou norma de modo que faça a classificação das 

informações perante sua importância e seu sigilo. Essa instrução deverá controlar a 

saída e entrada de informações, de maneira a ter uma prática na hora de 

disponibilizar alguma informação, eletrônica ou impressa, seja para um diretor ou 

para um prestador de serviço. Nesse mesmo documento, pode ser implementado 

um procedimento para o tratamento de documentos e impressões de informações da 

rede de automação. 
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5.3.7  Processos para Aquisições 

 

 

Para aquisição de qualquer tipo de equipamentos ou Softwares, avaliar junto 

as características fornecidas pelo fabricante, critérios e contratos de garantias, 

contratos para manutenção, critérios para utilização em produção para redes 

elétricas inteligentes, configurações ou pré-requisitos necessários para implementar 

novos equipamentos de maneira funcional e adequada as medidas que controlam a 

Segurança da Informação. 

 

 

5.3.8  Processo de Governança de Riscos 

 

 

Implementar e avaliar constantemente o processo de análise de risco. Bem 

como, implementar e realizar auditorias de Segurança da Informação periodicamente 

no sistema de automação de rede elétrica inteligente, um plano de recuperação de 

desastres e um plano de resposta a incidentes de Segurança da Informação no 

sistema de automação de rede elétrica inteligente. Em processos de mitigação de 

risco, é importante a realização de auditoria periódica, a fim de conhecer a 

identificação de novas vulnerabilidades do ambiente de automação para tratá-las em 

tempo. A auditoria é um instrumento que possibilita a verificação da existência, para 

adoção e implementação, de controles de Segurança da Informação. 

 

 

5.4  ANÁLISE DE RESULTADO TEÓRICO - CONTROLES PARA SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO EM AUTOMAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO – PESSOAS 

 

 

Para o controle dos riscos na área de pessoas, as premissas para mitigar os 

riscos são ligadas ao fator conhecimento, em seguida vem o fator disciplina 

consciente. Assim, para controlar riscos em pessoas, convenções e regras devem 

ser estabelecidas. 
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5.4.1  Controles em Pessoas - Educação e Conscientização 

 

 

5.4.1.1  Treinamento 

 

 

Convém que todas as pessoas que atuam no conjunto de automação de 

redes inteligentes de energia elétrica da organização sejam treinadas de forma 

apropriada e constantemente atualizadas sobre as políticas e os procedimentos da 

organização. 

Nos treinamentos, devem-se abordar as responsabilidades legais, o uso 

correto das instalações, os procedimentos para uso de Softwares e ou tecnologias; 

além dos cuidados especiais contra outras ameaças envolvendo pessoas, como 

Engenharia Social, transporte de informações através de mídias (pendrives, discos 

externos, entre outros) ou transporte externo de informação. 

 

 

5.4.1.2  Instruções 

 

 

Deve-se instruir pessoas terceiras que venham a fazer parte direta ou 

indiretamente, incluindo visitantes e prestadores de serviço, sobre quais são os 

procedimentos para o acessos físico, lógico e controles de entrada e saída. 

 

 

5.4.1.3  Capacitação 

 

 

Convém que as pessoas que estejam envolvidas tenham capacitação plena 

para entender e operar o sistema de redes elétricas inteligentes. Tal premissa inibe 

ações involuntárias que venham a ferir os princípios da Segurança da Informação. 
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5.4.2  Controles em Pessoas – Comportamento 

 

 

5.4.2.1  Políticas de Segurança da Informação 

 

 

Convém implementar uma política que auxilie na orientação e no apoio para 

a Segurança da Informação. Nessa política, cabe esclarecer aos colaboradores seu 

comprometimento por todos os envolvidos. Convém que a política seja de fácil 

acesso aos empregados e que seja atualizada periodicamente. Incluir breve 

explanação sobre conformidades com as leis, com prevenção de vírus ou malwares. 

Definir responsabilidades gerais e específicas na gestão da Segurança da 

Informação. Instruir a realizar registros de incidentes de Segurança da Informação. 

Detalhar consequências das violações da política de Segurança da Informação. 

 

 

5.4.2.2  Confidencialidade 

 

 

Estabelecer acordos de confidencialidade ou de não divulgação, através de 

um contrato com as pessoas envolvidas. Instruir as pessoas em relação ao 

comportamento sobre Segurança da Informação e ao repasse a terceiros. Nos 

contratos de trabalho, determinar as responsabilidades dos funcionários pela 

Segurança da Informação na automação de redes elétricas inteligentes. 

 

 

5.4.2.3  Incidentes de segurança 

 

 

Adequar procedimentos para notificação de incidentes e falhas na 

Segurança da Informação na automação. Os procedimentos devem envolver desde 

falhas, mau funcionamento, situações anômalas até perdas de informação ou perdas 

de senhas de acesso administrativo. Delegar responsáveis para responder aos 

incidentes de segurança no menor tempo possível. Convém implementar 
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mecanismos que permitam o registro do número ou da quantidade de incidentes e a 

mensuração de possíveis custos. Incidentes na Segurança da Informação sejam 

quantificados juntos com outros possíveis incidentes de funcionalidades da 

automação da rede elétrica inteligente. 

 

 

5.4.3 Controles em Pessoas - Tratamento de Recursos Humanos 

 

 

5.4.3.1  Contratação 

 

 

No processo de contratação, o departamento de Recursos Humanos deverá 

estar integrado com a Segurança da Informação. Tal medida é uma boa prática e 

convém ser requisito na seleção de colaboradores. Nas contratações, fazer a 

checagem de antecedentes criminais, restrições financeiras, confirmação de 

referencias, comprovação de registros educacionais, entre outros. Implementar 

assinatura de termos, o que inclui termos de sigilo de informação e normas de 

funcionamento da rede elétrica inteligente. Essa boa prática é de extrema 

importância para elevar o nível de Segurança da Informação e o bom 

funcionamento. Orientar as outras áreas para a criação de acessos a sistemas e 

acessos físicos, provendo nome de contas e senhas respectivamente. Implementar 

controles que conscientize ações disciplinares em caso de não segmento das regras 

de Segurança da Informação. 

 

 

5.4.3.2  Desligamento 

 

 

Avisar simultaneamente, no desligamento de um colaborador, as áreas 

responsáveis para o acesso a sistemas e acesso físico, solicitando o bloqueio 

imediato de credenciais de acesso. Tal medida, se bem utilizada, controla a 

segurança e inibe possíveis acessos indevidos. 
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5.4.3.2  Turnover 

 

 

Convém tratar os recursos humanos a fim de minimizar o efeito de turnover, 

provendo, dessa forma, mecanismos como plano de cargos e salários e benefícios 

compatíveis às responsabilidades exigidas nos postos de trabalho, para equipe 

destinada a atuar no sistema de automação. 

 

 

5.4.4  Controles em Pessoas - Outros Controles 

 

 

5.4.4.1  Rodízio de funções 

 

 

Implementar, se possível, o rodízio de funções. Esse controle melhora o 

entendimento das atividades entre os funcionários e possibilita na falta de um 

colaborador, que outro possa assumir as funções, conhecendo a importância e 

detalhamento, permite também um ganho de conhecimento profissional e 

interdisciplinar no conjunto de colaboradores que mantém a automação de rede 

elétrica inteligente. 

 

 

5.4.4.2  Férias 

 

 

Apesar das férias serem previstas em lei, é de grande importância prevê-las 

e que sejam obrigatórias. Com isso, garante-se o direito aos trabalhadores de 

descanso de suas atividades. No período de férias, recessos ou afastamentos, 

implementar procedimento de bloqueio de acessos do afastado, bem como bloqueio 

do repasse de informação de acessos as funções de trabalho na automação da rede 

elétrica. Essa medida evita que o colaborador possa disponibilizar a outros 

colaboradores que irão assumir sua função, acessos remotos indevidos.  
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5.4.4.3  Separação de funções 

 

 

A separação de funções é de grande importância para a Segurança da 

Informação no contexto do sistema de automação. Determinar a separação sob os 

papéis de responsabilidades na aprovação e execução dos processos que envolvem 

o funcionamento da automação da rede elétrica inteligente. É importante estabelecer 

essa divisão a fim de que em uma determinada manobra tenha um responsável por 

supervisionar, autorizar, assinar e responder juridicamente por suas ações. 

 

 

5.5  ANÁLISE DE RESULTADO TEÓRICO - CONTROLES PARA SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO EM AUTOMAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO - AMBIENTES 

 

 

No ambiente da rede elétrica inteligente, convém que controles sejam 

implementados a fim de mitigar as vulnerabilidades, bem como os riscos que 

venham a comprometer o sistema. Esses controles devem ser implementados 

somente mediante análise e aplicabilidade para evitar impacto na implementação em 

ambiente de produção. 

 

 

5.5.1  Tratamento com Sistemas de Energia Elétrica para Alimentação de 

Equipamentos 

 

 

Manter um circuito elétrico redundante para alimentação do COD. Instalar 

disjuntores específicos para quadros de energia elétricos que sejam separados e 

dimensionandos conforme as normas específicas de acordo com a carga a ser 

utilizada. A questão de tensão elétrica dos equipamentos deve ser controlada com 

dispositivos estabilizadores centrais ou individuais, a fim de evitar a variação de 

tensão. Também é possível monitorar a tensão constantemente. Por vez, é 

recomendada a utilização de equipamentos no-breaks ou geradores alternativos de 

energia para garantir o pleno funcionamento e possibilitar autonomia elétrica. 



 

 

88

Trancar o acesso a quadros de controles e caixas de passagem, mantendo-os 

fechados permanentemente, liberando apenas o acesso em caso de manutenção 

autorizada. Fazer a instalação de sistemas de para-raios e aterramento elétrico a fim 

de prevenir descargas elétricas. Consultar e utilizar documentos técnicos como NR 

10 e NBR 5410. 

 

 

5.5.2  Controles para Prevenção Contra Incêndio 

 

 

Instalar extintores portáteis e apropriados (dióxido de carbono, espuma, 

químico seco ou água pressurizada) para o ambiente onde será feito o 

gerenciamento da automação da rede elétrica inteligente. Retirar materiais 

inflamáveis de dentro do datacenter. Instalar detectores de fumaça e alarmes de 

incêndio no ambiente COD, bem como fazer testes periódicos desses detectores e 

alarmes. Prever manutenções regulares de extintores de incêndio. Dentro das salas, 

utilizar portas corta-fogo. Instalar botões de alarme em pontos comuns a fim de 

avisar em caso de incêndio. Realizar exercícios de simulação de incêndio 

periodicamente com o grupo de operadores do COD e de funcionamento periódico 

dos sistemas de combate a incêndio. Consultar documentos tais como: NR 23. 

 

 

5.5.3  Monitoramento por Câmeras de Vigilância devem ser Instalados 

 

 

Utilizar circuito fechado de televisão e câmeras em pontos estratégicos a fim 

de manter sob monitoramento e gravação constante a área do COD, do datacenter e 

das portas de entrada e saída. Reter as imagens de monitoramento por um período, 

mantendo cópias de segurança. 
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5.5.4  Segurança Física e Patrimonial 

 

 

Utilizar profissionais de segurança para fazer o controle de acesso às 

dependências do COD e do datacenter. Instalar portas com controle eletrônico e 

monitorado a fim de registrar as entradas e saídas de pessoas devidamente 

autorizadas. Elaborar e implementar regras claras sobre o acesso controlado a 

terceiros ou prestadores de serviço, garantindo o acompanhamento integral por 

colaborador autorizado durante a permanência nas dependências do COD. Elaborar 

e implementar regras claras para limpeza e manutenção do ambiente de COD, 

atentando-se ao descarte seguro de mídias, impressões e lixo. Orientar os 

funcionários a utilizarem crachás de identificação. Adotar horários convencionados 

de jornada de trabalho e fazer o registro dos acessos em horário excepcional. 

 

 

5.5.5  Climatização 

 

 

Para o ambiente do datacenter do COD será necessário um sistema de ar 

condicionado controlado e redundante entre si. O sistema para climatização deverá 

ser exclusivo para o datacenter. Fazer manutenções preventivas no sistema de ar 

condicionado a fim de evitar possíveis paralizações. 

 

 

5.5.6  Disposição Predial 

 

 

As salas de controle do COD e do datacenter devem ser dispostas no 

interior da construção, evitando possíveis acessos externos ou abertura de janelas. 

Caso esse controle não seja implementável, poderão ser utilizados outros 

mecanismos como grades ou janelas com vidros reforçados. 
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5.5.7  Sistemas de Emergência 

 

 

Controlar o acesso das saídas de emergência, podendo ser através de um 

sistema automático de abertura de porta de emergência. A porta deverá ser 

identificada como porta de emergência, a qual deverá ser travada pelo lado externo. 

 

 

5.5.8  Sistema de Telefonia 

 

 

Os sistemas de telefonia devem ser bloqueados para ligações externas 

dentro do COD, o mesmo pode ser feito através de senha específica e autorizado 

somente a pessoas que necessariamente precisem desse tipo de comunicação.  

 

 

5.6  ANÁLISE DE RESULTADO PRÁTICO – CONTROLES PARA SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO EM AUTOMAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO - 

TECNOLOGIAS 

 

 

5.6.1  Experimento das Simulações de Comunicação 

 

 

Nas simulações realizadas foram medidos os tempos em variação no atraso 

da comunicação da entrega de dados ou jitter. Como maneira de simular uma rede 

de comunicação que possa apresentar possíveis atrasos devido ao meio não ser 

específico e dedicado a comunicação foi feita através de dois servidores dispostos 

em pontos remotos e sua comunicação feita através de Internet, ou seja, em uma 

rede sem confiabilidade e compartilhada. Esse cuidado em utilizar a rede externa é 

justamente um modo de simulação em que o meio possa apresentar variações. Com 

o intuito de enriquecer os testes também foram dispostos em diferentes horários 

sendo feitos às 00h00min, 04h00min, 08h00min, 13h00min e 17h00min em dia de 

semana. 
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Conforme apêndice de 1 a 5, a partir da disposição do ambiente foi feito, 

para cada obtenção de dados, 100 amostragens para as categorias: sem 

criptografia, criptografia RSA de 768 Bits, 1024 bits, 2048 bits e 4096 bits. 

Pode-se observar que o comportamento dos tempos jitters aumentam em 

relação a disposição do tempo em que foram simulados. Nota-se que mesmo sendo 

em meio não dedicado para uma rede de automação houve um comportamento 

específico para cada modo testado. Dessa forma, também foi evidenciado que na 

disposição das simulações as curvas tiveram influência da criptografia (FIGURA 10).  

 

 

 
FIGURA 10 – JITTER MÉDIOS 
FONTE: O autor (2012) 
 

Também é possível observar que a comunicação sem criptografia tem um 

menor tempo de jitter e na medida em que o tamanho da chave de criptografia 

aumenta, maiores são os atrasos. Assim, dessa maneira, quanto mais fortificada 

através do aumento de chave de criptografia (cujo objetivo é dificultar a 

comunicação) maior o atraso na comunicação (FIGURA 10). 

A influência do meio, ou seja, a comunicação compartilhada através de 

Internet, também provoca variações nos resultados, como o desvio padrão. No caso, 

o software Iperf, de modo aleatório de transferência de dados, gera seu tráfego em 
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uma banda limitada em conjunto com a não regularidade na comunicação da rede 

de dados (FIGURA 11). 

 
FIGURA 11 – TEMPO MÉDIO (JITTER) E DESVIO PADRÃO 
FONTE: O autor (2012) 

 

Observa-se que o desvio padrão em alguns casos teve grande variação pelo 

fato do software Iperf não trafegar dados constantes, mas sim aleatórios e pelo meio 

em questão não ser especificamente dedicado. 

Contudo é importante ressaltar que a comunicação criptografada sob o 

ponto de vista do maior atraso, segundo o experimento, no período em que a rede 

utilizada teve maior tempo de resposta com uma criptografia de chave de 4096 bits 

teve seu tempo médio de aproximadamente 30 milissegundos. Para o processo de 

comunicação em automação esse atraso é irrelevante para uma operação de 

fechamento ou abertura de uma chave ou no tratamento de DEC (Duração 

Equivalente de Continuidade) e FEC (Frequência Equivalente de Continuidade) que 

é de aproximadamente três minutos (NGUYEN e FLUECK, 2011). 

Sob o ponto de vista da Segurança da Informação a utilização de 

comunicação criptografada será essencial e viável, pois seu atraso, em casos gerais, 
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pode ser irrelevante para o processo de operação de automação da rede elétrica 

inteligente. 

 

 

5.7  ANÁLISE DE RESULTADO PRÁTICO - CONTROLES PARA SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO EM AUTOMAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO - AMBIENTES 

 

 

5.7.1  Prevenção Contra Acessos Físicos Indevidos 

 

 

Através de fotografias de uma chave de automação retiradas em campo, foi 

possível constatar falhas em sua segurança física. Evidencia-se que o projetista 

acabou utilizando um dispositivo de trancamento sem chave. A ausência de um 

mecanismo para chavear possibilita que uma pessoa mal intencionada tenha acesso 

aos dispositivos que fazem o controle do equipamento elétrico (FIGURA 12). 

 

 
FIGURA 12 – DETALHE DE TRANCAMENTO SEM CHAVE 

   FONTE: O autor (2012) 
 

Uma forma de prevenir esse tipo de acesso físico indevido é implementando 

o fechamento através de chave da caixa de dispositivo, se possível implementar 

controle eletrônico de abertura e registros de acesso. Outra forma seria incluir 
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etiquetas ou placas informativas de que o acesso naquele equipamento é restrito, 

indicando alguma forma de contato caso necessário (telefone de central de 

atendimento), para evitar que pessoas desavisadas acessem por descuido ou 

ingenuamente. 

 

 

5.7.2  Controles de Proteção Física da Caixa de Equipamentos 

 

 

Analisando em campo um determinado equipamento de automação da rede 

elétrica (FIGURA 13), observa-se que junto a uma chave da rede elétrica o projetista 

ao desenvolver a caixa metálica para alojar os equipamentos instalou uma proteção 

específica para inibir o calor das intempéries. No entanto, é possível constatar que 

se encontra solto o isolamento para proteção contra humidade ou chuva. Também 

foi omitido o sistema de aterramento da caixa que aloja o equipamento de 

comunicação de rádio e o módulo de interface universal (MIU) (FIGURA 14). 

 

 
FIGURA 13 – EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 
FONTE: O autor (2012) 
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FIGURA 14 – CAIXA DE EQUIPAMENTO DE MODULO DE INTERFACE 

       UNIVERSAL E COMUNICAÇÃO 
FONTE: O autor (2012) 

 

Para tratar desse problema, pode-se implementar um controle para vedação 

contra humidade utilizando conectores que isolem a passagem de água proveniente 

do mal tempo. Também se pode implementar proteções que possibilitem evitar 

ataques de vandalismo, como a proteção contra armas de fogo; e realizar o 

aterramento necessário da caixa de modo a implementar proteção contra descargas 

atmosféricas.
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6  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

No presente capítulo serão expostas as conclusões encontradas no decorrer 

deste trabalho, em que será descrito sobre a automação das redes elétricas 

inteligentes, pontos a serem levados em consideração, avaliação dos resultados e 

possíveis trabalhos futuros. 

 

 

6.1  OBJETIVOS E RECOMENDAÇÕES 

 

 

A evolução da automação da rede elétrica utilizará o conceito de redes 

elétricas inteligentes, com isso será adotada a Tecnologia da Informação como apoio 

na automação. Assim, será necessário o tratamento da Segurança da Informação 

como maneira de proteção contra crimes e ataques cibernéticos, ressaltando a 

utilização de controles efetivos a fim de manter um nível de risco aceitável para o 

conjunto de tecnologias envolvidas. Será um erro entender e aplicar controles de 

segurança somente no nível tecnológico. Sistemas de firewalls, detecção de intrusão 

ou criptografia na rede não são as únicas formas de proteção e de garantia plena de 

segurança. É importante também investir tempo e atenção em outras vertentes, 

como no caso de pessoas, processos e ambientes, pois esses tem sua parcela de 

riscos e vulnerabilidades que podem comprometer tanto quanto a Segurança da 

Informação na automação de rede elétrica inteligente. Mesmo com a utilização de 

novos recursos como, por exemplo, chaves dotadas de rádios e sistemas 

inteligentes internos deverão passar por gestão de riscos, pois também podem ter 

vulnerabilidades que uma vez exploradas comprometam o sistema de automação. 

A heterogeneidade de tecnologias envolvidas, pois existirão diversos 

fabricantes de soluções para partes do sistema de automação, deverão ser tratadas 

de modo a que os fabricantes estejam comprometidos e usem o tratamento da 

Segurança da Informação nos seus projetos para criação de elementos para redes 

elétricas inteligentes. A Segurança da Informação deverá fazer parte integrante das 

redes elétricas inteligentes, uma vez que a sua efetividade poderá ser comprometida 

pela ausência dela. 
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Em relação ao foco das comunicações de dados, o meio físico aberto 

através de rádio é necessário a utilização de meios de criptografia de modo a 

garantir a confidencialidade das comunicações sem interferir no seu funcionamento. 

A ausência desse tipo de proteção terá como consequências graves ameaças para o 

conjunto de automação e prejuízos imensuráveis para o sistema e para sociedade. 

É importante ressaltar a necessidade de fazer análises de riscos periódicas, 

de maneira a tratar com maior prioridade as vulnerabilidades que podem apresentar 

maiores riscos. A definição de um perímetro de segurança ajudará na identificação e 

no tratamento dos riscos envolvidos. 

Também é recomendável que as concessionárias de energia, na medida do 

possível, criem escritórios ou departamentos voltados especificamente para o 

tratamento da Segurança da Informação, pois é uma forma de agilizar a Segurança 

da Informação de maneira efetiva e integrante aos negócios da energia elétrica. 

 

 

6.2  DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

 

Dentre as dificuldades encontradas no decorrer deste trabalho, tem-se o 

entendimento das redes elétricas inteligentes e a maneira como a Segurança da 

Informação está envolvida de modo prático. Seja por entendimento das pessoas 

envolvidas nas redes elétricas inteligentes ou pela utilização das redes inteligentes 

ainda estarem muito incipientes no contexto prático. 

A heterogeneidade de equipamentos e fabricantes, a quantidade de chaves 

automatizadas inteligentes e a topologia da rede elétrica atual dificultam a adoção 

dos conceitos de estratégias de operação da automação. Sendo que muito 

investimento ainda deverá ser feito para um funcionamento efetivo. 

Uma grande dificuldade deste trabalho foi a negação de informações e o 

acesso a recursos práticos, uma vez que o tema faz parte de esquemas de 

segurança, os profissionais de concessionárias de energia, temendo fornecer 

informações ou seguindo regulamentos rígidos, não disponibilizam informações 

sobre o assunto. 
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6.3  RESULTADOS DA SIMULAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA 

 

 

Nas simulações realizadas com a comunicação pura e analisada com a 

comunicação utilizando túnel de criptografia foi evidenciado que mesmo sendo 

realizada em meio não próprio para uma rede de automação de tamanha 

importância, justamente para simular uma comunicação de baixa qualidade em seu 

canal de transmissão, caso venha a ocorrer quando em ambiente prático. Baseado 

no resultado obtido, foi possível chegar às conclusões de que a comunicação segura 

através de criptografia controla e mitiga os riscos de comunicação sem proporcionar 

influência direta no atraso da operação da automação da rede elétrica inteligente. A 

utilização de criptografia será necessária, pois a comunicação feita por rádio poderá 

ser interceptada caso seja passada em texto puro. 

Os desvios padrões são influenciados pelo software gerador de tráfego Iperf, 

que em suas características não geram dados fixos na comunicação, mas sim 

simulam situações normais e adversas. Dessa maneira, forçando a ter uma 

simulação mais agressiva de dados de comunicação, condição essa que em uma 

rede de automação pode ser isenta ou mais controlada devido a importância da 

operação. 

 

 

6.4  TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Evoluindo o assunto Segurança da Informação é possível produzir outras 

abordagens de estudo. Estendendo a pesquisa para análise da Segurança da 

Informação, pode-se ter a comunicação das redes de automação utilizando redes de 

dados distribuídas com vários nós, como no caso de redes Mesh. 

Outro tipo de estudo poderá ser a utilização prática e a verificação dos riscos 

compartilhando redes públicas, embora esse ainda seja um pouco inadequado, 

talvez em algum caso, a fim de viabilizar, a utilização desse tipo de ligação também 

poderá ser foco de pesquisa futura. 
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APÊNDICE 1 – JITTER DE COMUNICAÇÃO – COMUNICAÇÃO PURA 
 

Comunicação Direta/ Média - 14,122608 
00:00 04:00 08:00 13:00 17:00 

Tempo Médio 
5,10812 13,40094 14,70758 15,6473 20,62252 

Desvio Padrão  
1,866737364 2,702405731 4,294073908 6,087515336 5,828319357 

Simulações  

8,689 9,926 7,614 13,099 12,386 22,031 22,504 12,626 18,358 27,504 

8,706 7,896 17,125 13,210 30,054 19,825 28,491 12,082 15,820 22,075 

3,553 5,841 12,140 14,773 27,325 21,688 24,485 13,517 15,585 18,285 

3,080 5,944 11,767 13,331 19,870 20,861 16,864 19,471 18,171 17,282 

3,258 9,542 9,392 4,540 20,702 24,498 15,938 18,961 19,130 29,972 

5,363 8,163 8,300 13,482 16,326 19,703 16,309 21,007 29,435 22,259 

5,242 6,237 11,635 12,428 12,945 18,275 13,224 13,767 30,784 17,519 

3,571 11,092 12,460 9,051 15,456 15,091 12,479 10,493 21,846 24,683 

3,807 9,195 16,681 9,173 14,505 11,534 10,422 22,330 17,349 24,206 

4,804 10,839 15,481 9,758 10,139 12,606 10,169 25,184 17,437 22,123 

8,557 10,358 16,832 9,608 17,094 12,478 15,569 17,100 26,250 18,917 

4,415 10,312 17,445 9,256 17,359 11,978 14,890 14,466 21,760 12,864 

4,011 12,872 13,093 9,672 20,573 9,716 18,805 15,243 16,435 15,109 

5,850 10,321 13,514 10,227 16,925 11,715 19,172 15,802 22,208 31,546 

7,870 6,522 16,733 9,968 17,101 11,033 20,570 15,071 35,712 28,316 

6,695 8,407 16,473 8,293 14,701 21,156 38,002 13,693 24,716 24,013 

5,618 9,157 14,160 8,682 11,784 28,601 27,381 15,886 23,079 18,581 

6,018 9,102 15,711 8,565 12,655 20,891 17,784 13,847 22,204 15,339 

8,841 11,845 13,052 8,615 10,797 24,816 11,872 18,832 16,269 12,775 

3,033 10,098 10,430 9,383 9,059 21,044 13,539 14,748 22,950 17,529 

5,637 7,767 7,978 6,612 10,921 25,740 19,246 18,272 29,752 12,232 

3,316 11,744 11,307 9,821 14,101 21,573 19,776 13,585 20,704 20,193 

3,973 9,139 11,239 11,800 10,259 19,524 17,858 15,662 14,422 14,344 

4,716 8,840 15,843 11,070 10,421 12,269 12,503 25,495 18,362 13,641 

2,041 10,520 15,604 12,538 22,643 8,284 12,098 17,533 14,111 10,229 

3,836 20,816 14,346 8,265 18,917 9,228 11,521 15,193 11,975 14,929 

4,201 16,082 13,399 8,778 14,458 11,588 8,935 28,952 14,865 13,976 

3,463 12,190 13,674 8,919 9,889 22,064 6,851 41,791 18,119 14,719 

3,981 8,057 11,675 9,720 14,262 16,615 10,216 37,725 17,895 17,260 

3,205 4,732 13,252 13,065 15,031 11,944 15,087 25,611 25,736 19,546 

8,679 8,788 14,210 11,442 15,858 21,820 10,966 20,264 22,096 15,808 

6,861 7,138 14,674 8,759 12,693 15,526 9,801 16,528 19,466 14,346 

8,820 5,143 16,315 9,650 15,076 13,424 14,851 16,020 28,038 13,626 

4,481 5,959 7,733 14,081 12,318 11,123 12,357 12,861 21,485 20,002 

4,620 5,593 15,261 9,674 13,239 11,460 14,570 12,189 20,383 15,729 

4,728 8,281 16,801 7,785 11,416 9,003 29,315 12,520 17,845 14,922 

4,569 8,937 15,019 8,270 13,752 12,348 20,518 11,781 24,169 15,086 

3,753 7,156 9,626 12,427 10,738 13,707 15,900 13,578 18,027 15,091 

3,983 6,954 10,649 14,246 9,094 16,438 17,475 13,955 23,542 26,288 

4,647 5,720 13,707 16,556 12,827 17,616 12,636 16,907 26,969 20,888 

3,225 6,969 13,802 12,342 21,138 18,101 10,140 24,774 29,554 18,881 

5,049 7,077 11,858 13,103 14,706 16,933 10,291 25,393 30,815 17,632 

5,313 8,050 17,080 13,112 11,786 12,712 13,412 19,968 25,901 14,724 

5,909 4,362 12,939 10,400 14,408 11,158 19,531 16,927 17,922 10,481 

4,959 4,318 11,437 8,978 12,166 38,739 18,153 13,633 13,723 10,784 

4,766 4,494 15,206 7,194 10,556 27,620 12,788 12,294 9,954 9,136 

4,191 5,051 17,930 11,073 13,685 17,206 9,252 17,120 10,862 14,307 

4,608 6,717 13,716 11,635 15,304 12,475 10,301 17,439 9,657 15,016 

3,037 8,415 10,402 11,113 12,653 15,439 10,157 13,638 14,486 19,464 

9,858 6,923 13,327 8,833 13,308 15,509 7,391 23,396 24,793 18,972 
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APÊNDICE 2 – JITTER DE COMUNICAÇÃO – CHAVE 768 BITS 
 

Chave 768 bits / Média 16,450708 
00:00 04:00 08:00 13:00 17:00 

Tempo Médio  
7,62411 12,92839 17,17797 20,79585 23,72722 

Desvio Padrão  
8,690517738 10,55719933 12,79718714 12,27623741 11,9487394 

Simulações  

11,923 23,003 1,861 28,218 12,28 32,866 14,55 12,637 25,114 46,042 

7,447 12,599 1,31 17,352 27,182 23,035 38,617 8,194 20,48 56,279 

5,546 7,353 1,317 28,827 26,653 52,164 40,084 15,129 27,043 30,656 

4,046 4,314 2,159 26,955 30,396 36,516 21,306 24,646 14,923 18,071 

5,234 16,91 1,855 21,856 17,054 24,433 11,686 36,168 10,796 26,544 

3,603 15,613 2,588 12,325 10,794 48,791 6,796 43,083 53,105 40,985 

2,581 8,634 17,864 7,78 6,535 26,584 4,249 42,117 35,417 25,055 

3,268 5,56 23,181 5,041 3,855 14,363 35,481 22,466 30,146 13,991 

2,608 4,839 28,848 2,985 2,561 7,978 19,32 12,141 23,062 9,084 

1,574 3,734 16,198 18,302 25,339 4,692 11,217 7,108 14,915 32,658 

2,994 3,081 26,457 10,035 36,895 3,297 6,837 26,557 10,484 34,632 

2,137 2,129 15,204 5,642 20,146 2,183 4,124 15,394 5,853 19,31 

1,643 1,597 18,935 3,473 12,394 2,224 3,61 9,683 4,384 10,791 

1,199 1,987 10,223 2,154 23,461 1,861 3,455 22,887 56,931 35,409 

1,401 12,28 28,899 1,691 24,866 18,702 5,103 33,069 32,563 26,848 

1,668 7,312 17,401 1,755 16,482 29,886 29,287 29,405 17,964 14,955 

2,227 4,866 9,537 2,033 21,646 16,109 16,66 17,775 34,951 23,26 

2,28 15,814 5,509 21,364 36,875 9,482 10,484 35,669 41,965 12,945 

3,538 23,19 3,866 13,111 25,711 20,731 28,621 19,225 22,887 29,58 

3,283 13,397 2,693 8,204 15,158 36,004 16,209 11,479 35,531 39,508 

14,107 22,772 2,527 6,087 9,593 19,49 11,441 6,945 19,371 22,483 

9,349 13,299 1,857 3,858 6,001 10,936 11,86 4,494 11,368 14,77 

5,927 8,156 1,227 33,184 5,401 6,218 8,153 3,097 8,439 21,21 

4,297 6,343 0,984 18,154 3,234 3,985 25,067 31,281 18,063 12,761 

2,751 4,059 0,997 32,421 2,127 20,242 14,7 20,439 31,292 26,539 

1,686 21,377 1,255 18,32 2,007 32,324 10,893 12,479 17,023 14,596 

1,641 13,104 1,601 9,798 1,858 17,523 6,406 7,429 9,73 8,782 

1,958 8,003 1,553 5,398 28,015 10,306 5,208 22,747 6,142 5,482 

2,996 4,658 1,386 21,221 30,498 5,798 30,298 12,664 18,605 25,075 

1,85 2,93 2,467 12,424 18,826 3,541 20,82 19,956 11,697 13,988 

14,381 2,115 2,382 24,13 28,876 2,636 11,895 10,829 7,154 26,654 

8,141 1,516 4,62 13,007 16,702 28,921 7,727 43,333 4,468 16,439 

5,182 2,626 4,386 25,371 12,339 16,848 24,258 39,302 17,482 31,056 

3,787 2,148 2,891 13,533 7,034 9,309 22,309 24,318 30,928 18,687 

2,929 2,136 2,341 7,851 5,969 5,733 29,256 22,9 35,46 28,292 

2,467 2,378 20,091 4,624 3,966 20,096 17,116 26,799 35,644 15,934 

2,069 1,599 32,655 3,109 3,06 11,557 9,936 35,54 19,719 25,451 

1,684 1,623 18,126 2,074 2,167 40,156 26,59 19,077 50,315 34,163 

1,711 1,604 13,445 1,33 1,565 51,35 30,634 11,622 27,243 19,58 

1,722 1,233 8,625 29,214 21,841 36,834 38,846 7,177 47,145 34,626 

4,813 0,964 5,982 15,659 14,161 35,483 55,193 17,532 25,447 20,371 

4,763 2,306 4,144 9,14 21,149 19,236 66,697 33,307 14,015 30,159 

3,456 1,52 15,025 23,843 35,242 10,975 37,308 18,109 8,411 18,959 

3,097 1,276 25,567 25,352 38,145 5,956 40,114 34,028 13,925 32,374 

33,33 1,022 35,101 46,034 33,433 4,262 23,759 18,556 27,966 18,614 

47,922 16,636 19,951 22,648 18,072 3,751 14,176 32,717 28,164 35,409 

25,771 10,858 11,473 30,094 21,116 2,137 23,716 17,698 16,384 43,269 

16,477 20,77 6,336 16,787 30,848 1,312 26,184 11,034 9,389 25,758 

26,06 17,284 17,674 27,967 30,029 1,167 15,912 32,472 22,987 15,729 

41,703 9,657 22,704 25,826 17,396 0,861 22,332 20,372 12,737 43,682 
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APÊNDICE 3 – JITTER DE COMUNICAÇÃO – CHAVE 1024 BITS 
 

Chave 1024 bits / Média 18,784366 
00:00 04:00 08:00 13:00 17:00 

Tempo Médio  
10,14686158 14,50778946 19,89578738 23,41317809 25,9582133 

Desvio Padrão  
9,206020042 11,08273568 12,23052579 14,44416505 12,37454375 

Simulações  

21,931 3,390 3,663 15,438 25,822 3,800 45,680 42,410 11,883 24,181 

11,881 2,112 39,086 24,855 20,585 3,307 24,708 25,826 24,365 14,710 

6,933 1,798 20,868 13,322 27,671 2,453 35,583 26,210 13,008 39,664 

25,869 2,165 11,802 7,285 28,455 34,680 77,109 34,110 24,280 21,119 

16,128 2,117 6,448 4,363 16,740 25,178 64,928 20,380 45,843 28,785 

9,423 1,525 3,808 3,227 19,921 28,723 37,196 12,528 48,956 26,939 

22,984 1,072 2,209 16,976 12,143 16,143 39,388 22,167 44,164 32,861 

12,537 1,019 2,215 10,461 7,443 12,925 20,933 12,977 24,417 39,837 

6,825 1,757 1,591 26,664 20,345 15,011 11,424 29,150 31,348 21,425 

23,273 2,315 16,368 33,406 12,116 10,405 7,861 35,087 17,023 12,102 

13,485 1,622 10,327 17,914 7,504 11,265 19,943 19,407 10,549 24,935 

21,927 0,995 24,892 25,999 4,138 26,109 12,261 29,383 32,622 15,317 

14,494 1,216 13,306 30,549 2,342 37,401 20,585 33,226 17,394 20,460 

7,931 1,130 7,865 39,993 17,349 39,981 11,749 37,414 10,400 10,992 

7,374 1,045 4,895 22,965 25,666 23,558 30,874 41,509 6,613 27,475 

4,859 1,062 3,021 12,375 15,188 32,011 19,874 54,016 32,689 15,174 

2,686 0,971 3,124 7,221 8,844 40,901 22,824 28,745 18,425 24,199 

2,633 1,992 3,553 4,213 5,333 33,218 33,552 15,427 38,554 29,059 

2,202 2,383 3,514 3,058 3,725 18,991 48,199 8,326 42,467 33,873 

1,563 13,316 2,653 25,769 13,003 12,783 26,786 33,283 22,747 47,673 

1,985 8,228 1,962 14,070 21,429 23,417 15,196 18,896 41,222 42,294 

1,782 9,138 1,338 8,296 20,047 15,960 8,719 32,760 37,671 45,576 

20,242 26,136 15,315 26,019 23,115 22,794 5,717 18,577 21,255 52,706 

21,606 25,399 10,462 15,470 27,776 36,132 31,779 10,757 40,498 63,806 

12,167 14,567 18,308 9,007 18,997 40,419 17,010 24,002 25,161 52,101 

7,591 8,359 10,387 5,904 29,717 52,922 9,873 39,579 35,292 27,859 

4,778 4,872 5,700 4,334 17,226 43,127 5,712 27,426 19,316 14,857 

4,015 3,025 3,438 3,363 24,393 45,668 3,382 17,204 11,159 8,369 

3,539 2,191 2,030 4,107 21,523 47,959 7,717 10,138 25,975 4,872 

2,538 1,548 1,615 26,358 22,029 46,193 15,605 6,077 32,870 3,168 

2,151 4,461 1,389 14,891 18,700 26,293 9,313 3,624 18,710 4,343 

1,791 2,766 1,332 31,059 11,771 35,828 30,101 18,619 10,758 35,784 

2,330 2,016 1,029 29,922 6,513 21,928 17,546 10,226 21,112 19,511 

1,808 1,640 2,200 39,314 5,231 12,266 32,028 5,861 12,654 25,880 

23,962 1,474 29,736 35,605 3,807 8,413 17,007 3,399 20,879 15,346 

13,223 15,378 42,514 21,686 8,711 38,193 9,692 2,246 13,154 30,071 

33,766 9,449 26,769 23,557 5,939 48,401 5,444 38,141 21,145 32,358 

28,571 5,559 14,328 13,557 3,752 40,351 27,777 24,022 13,021 18,351 

24,793 3,505 10,188 30,534 3,662 22,794 15,305 20,682 19,563 30,048 

25,910 2,592 26,583 28,600 14,351 13,420 10,027 32,564 28,506 18,990 

23,088 29,161 14,430 15,694 9,181 21,225 20,855 55,189 15,441 22,599 

26,053 15,766 7,811 26,678 10,250 11,419 23,992 42,592 48,139 34,024 

22,335 29,508 5,166 26,260 13,086 27,419 51,401 23,616 45,612 18,768 

20,825 25,996 3,614 15,635 18,478 17,406 44,916 20,220 24,804 30,495 

12,110 27,826 23,063 25,399 23,854 24,430 24,735 12,079 14,327 31,718 

9,386 20,818 12,568 13,951 9,935 34,747 14,013 8,092 8,107 48,745 

7,024 13,101 29,558 8,294 16,906 30,917 25,901 4,903 22,962 27,658 

7,601 11,549 28,477 4,681 9,731 16,681 14,490 3,746 32,148 15,871 

5,938 19,063 15,444 3,620 6,072 10,275 26,239 19,769 38,845 31,757 

4,665 11,023 26,426 3,898 5,088 5,801 16,410 47,439 22,364 30,283 
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APÊNDICE 4 – JITTER DE COMUNICAÇÃO – CHAVE 2048 BITS 
 

Chave 2048 bits / Média 20,4126717 
00:00 04:00 08:00 13:00 17:00 

Tempo Médio  
10,87323389 17,73317109 20,9675567 24,77043381 27,71896298 

Desvio Padrão  
10,26862328 13,83028054 14,1242265 10,39281528 28,91226091 

Simulações  

23,766 1,066 8,589 29,743 43,571 23,515 20,602 47,636 1,860 69,988 

19,265 1,162 19,798 16,551 28,532 29,233 14,135 26,390 1,540 43,211 

11,360 1,729 36,167 26,025 43,039 35,743 17,945 43,873 1,466 34,612 

7,201 1,776 19,324 14,639 32,901 19,835 26,019 24,171 2,190 23,447 

6,221 1,427 36,635 9,851 17,598 11,401 14,953 34,012 1,516 20,530 

4,213 1,228 22,256 6,071 10,230 6,818 28,814 32,721 2,129 28,932 

2,764 1,253 11,942 18,927 6,083 26,072 15,868 36,217 17,510 31,521 

1,930 23,710 8,221 11,472 4,191 14,561 26,978 42,310 10,227 45,339 

1,284 12,864 5,692 7,329 53,960 36,549 28,623 24,113 6,192 68,361 

15,450 7,659 3,842 6,499 40,815 21,860 15,539 36,236 4,439 39,168 

37,609 4,426 25,268 20,768 44,519 11,998 18,979 19,375 3,287 20,982 

20,430 20,863 14,168 32,641 36,403 6,890 22,275 33,738 4,307 31,450 

15,377 24,124 7,786 36,761 19,643 3,877 12,415 31,230 2,515 29,160 

8,442 12,901 4,253 35,762 29,125 2,477 23,199 34,346 1,578 47,572 

5,339 7,329 2,659 20,426 48,471 1,757 13,480 40,559 20,056 12,747 

3,816 4,518 30,000 11,877 28,146 1,635 7,794 22,112 15,771 17,546 

2,321 16,419 27,075 7,628 16,789 1,695 23,793 21,898 12,950 4,381 

2,252 10,160 17,049 5,462 11,203 1,782 13,651 16,896 16,866 33,130 

1,654 6,537 11,506 4,138 21,502 1,961 25,914 24,643 14,529 2,290 

1,766 4,116 7,501 17,490 11,764 19,457 15,108 33,340 26,270 2,406 

1,788 2,887 5,174 49,869 25,906 41,073 18,888 27,573 20,477 1,663 

3,550 3,270 3,555 26,348 37,562 37,070 25,629 31,869 23,631 1,324 

2,590 14,491 3,848 31,165 20,032 20,297 34,702 34,338 46,416 2,189 

2,240 8,935 36,983 16,648 28,279 12,223 39,805 18,493 25,995 2,363 

24,668 5,644 21,965 32,741 15,673 9,198 23,402 27,925 81,897 1,579 

18,936 6,957 15,291 29,461 9,443 45,164 30,913 15,084 49,925 1,154 

33,174 27,116 66,209 35,899 6,206 27,320 20,201 28,175 44,604 2,017 

18,273 14,943 35,529 21,654 3,401 15,139 23,025 26,564 91,598 1,711 

10,283 9,128 24,933 23,720 18,798 8,559 22,663 22,840 81,604 1,613 

38,877 30,211 13,408 13,380 32,638 6,125 25,509 47,191 66,169 2,450 

26,488 16,578 22,527 7,618 34,577 4,057 32,898 37,735 62,316 4,688 

39,145 9,930 12,542 4,852 29,870 18,993 19,353 39,147 61,532 3,405 

42,191 5,854 16,076 3,033 24,712 11,440 26,715 43,760 96,555 14,828 

40,945 3,811 9,297 1,816 34,518 6,642 30,627 39,594 97,004 12,096 

22,620 2,765 5,076 1,768 39,858 24,455 47,682 44,412 97,491 8,750 

15,110 2,235 3,192 1,162 40,053 14,928 26,888 24,324 87,068 20,317 

8,706 13,588 3,091 1,148 38,947 9,353 14,586 34,003 75,771 13,202 

5,283 7,697 2,677 0,921 40,460 5,427 32,947 36,556 87,271 8,154 

4,334 4,590 37,584 32,682 61,225 3,540 18,572 19,752 65,303 4,857 

5,348 3,368 63,666 18,960 32,683 2,349 10,295 12,312 52,814 4,611 

7,382 19,948 41,578 10,237 34,525 2,188 22,033 7,883 52,811 3,086 

4,933 11,895 45,224 6,118 19,147 2,051 24,077 9,479 66,338 1,817 

3,167 7,020 34,332 3,930 10,732 2,069 32,136 7,374 81,995 1,464 

14,913 6,450 18,789 2,569 7,535 36,515 18,657 4,700 72,626 1,433 

8,741 31,949 10,240 31,380 5,048 21,085 35,031 4,837 48,532 1,666 

5,715 17,504 6,414 33,531 22,932 12,374 29,920 13,097 35,033 1,037 

3,865 10,166 3,963 31,396 26,751 7,907 31,555 14,273 35,992 1,268 

2,469 5,870 6,580 17,156 33,764 24,774 21,178 7,935 40,094 1,410 

1,904 4,013 25,385 10,606 29,687 29,305 18,281 7,672 38,415 2,698 

1,381 2,369 13,772 6,761 19,799 29,617 27,466 4,990 77,028 3,577 
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APÊNDICE 5 – JITTER DE COMUNICAÇÃO – CHAVE 4096 BITS 
 

Chave 4096 bits / Média 22,95435901 
00:00 04:00 08:00 13:00 17:00 

Tempo Médio  
13,63145454 21,4801889 22,15935696 27,67541931 29,82537531 

Desvio Padrão  
12,97745417 9,422079185 16,1050534 14,1283502 20,01428167 

Simulações  

6,955 50,144 25,874 7,934 10,097 14,921 31,416 19,598 37,298 33,165 

3,883 56,337 23,493 4,634 5,698 21,493 17,478 13,683 23,456 30,809 

24,591 40,494 19,310 2,857 3,544 35,175 14,688 10,081 24,948 29,677 

13,298 23,480 23,277 3,482 25,868 20,523 11,993 10,964 37,905 22,428 

8,132 13,113 19,300 3,216 32,210 36,961 12,769 10,532 42,314 49,912 

5,346 7,372 15,519 3,127 18,647 19,953 16,817 18,573 24,678 36,544 

3,275 4,399 24,340 4,154 10,240 30,032 16,077 16,315 13,134 31,808 

31,908 19,188 16,860 42,898 38,518 16,536 18,567 18,021 8,426 39,598 

18,099 10,925 12,320 26,602 69,687 26,704 18,450 13,785 17,714 36,524 

10,382 6,299 12,865 22,205 37,774 15,803 18,424 22,313 9,698 29,341 

6,579 4,047 12,105 20,773 22,799 9,218 14,639 14,337 24,165 31,920 

4,252 3,300 14,902 31,317 26,706 5,261 12,882 9,247 15,149 30,876 

2,841 2,685 17,484 24,938 32,362 3,852 15,828 35,403 8,914 61,343 

1,773 1,720 14,633 35,763 18,507 21,069 63,432 20,016 5,406 56,041 

30,629 2,091 15,275 20,294 11,548 15,767 66,999 17,664 3,121 80,782 

48,316 19,853 31,430 20,429 30,440 29,192 60,219 35,512 2,548 65,722 

25,666 25,532 24,339 20,500 16,793 16,165 38,909 42,821 2,559 44,569 

15,288 13,737 18,220 13,324 9,149 27,280 55,589 24,241 1,791 51,384 

8,493 25,751 30,361 12,344 25,191 36,770 46,332 19,598 22,129 49,284 

5,743 32,029 22,642 13,464 27,429 32,316 38,769 32,228 11,897 36,120 

3,882 17,181 36,245 26,549 15,743 17,341 42,567 31,405 7,028 31,042 

3,226 24,719 24,307 20,190 9,190 9,497 41,219 42,630 4,980 40,740 

2,579 14,036 22,541 53,884 32,979 5,981 37,469 29,743 3,423 37,603 

31,725 17,489 18,948 37,997 19,108 4,027 30,495 36,619 3,249 31,512 

18,016 9,458 15,059 29,124 10,590 12,291 35,509 24,652 17,562 34,815 

37,400 37,157 14,312 19,543 6,295 7,791 29,636 26,300 14,521 19,450 

20,243 36,116 37,870 24,192 3,523 5,788 39,973 40,140 35,181 48,132 

11,625 20,505 32,562 18,614 2,463 3,742 57,780 24,004 31,726 25,747 

7,032 33,207 27,968 35,295 45,148 2,408 62,285 41,814 18,530 20,218 

4,241 18,959 24,027 25,052 67,490 2,112 60,035 33,505 10,384 21,334 

18,115 23,621 21,703 18,375 66,124 1,606 37,615 51,451 29,304 21,233 

10,093 15,446 16,934 17,731 53,400 2,002 40,660 34,822 18,160 23,915 

9,115 8,675 16,249 17,568 60,427 1,770 45,593 43,138 37,882 20,591 

5,714 5,000 14,398 36,453 32,828 1,905 31,689 29,096 20,548 30,262 

3,393 3,512 11,318 47,782 48,914 31,122 25,553 43,244 11,657 32,452 

2,185 3,303 12,474 34,057 28,700 16,965 17,362 32,500 7,853 36,115 

1,443 2,378 24,060 28,254 16,199 10,472 15,149 38,758 4,613 29,531 

1,348 1,445 21,428 23,129 11,064 54,971 12,292 24,524 23,655 59,189 

1,340 1,328 21,114 18,614 26,237 48,104 11,502 18,148 13,486 80,501 

18,554 1,233 15,022 14,489 14,192 27,547 12,605 13,975 8,596 80,321 

12,616 1,364 16,906 15,033 8,657 15,415 11,927 10,147 5,362 71,387 

6,980 2,213 12,681 15,951 40,809 8,558 33,182 12,575 3,260 70,794 

4,517 1,436 29,917 16,222 44,565 11,709 35,856 13,407 2,360 64,435 

2,835 1,150 21,089 15,438 25,464 20,801 23,679 16,317 6,159 79,171 

24,340 1,433 36,915 17,678 16,054 56,750 39,485 19,228 17,151 70,512 
13,084 1,114 31,402 34,672 10,316 31,681 26,581 20,548 24,262 49,540 
33,758 0,831 25,686 24,100 7,044 50,512 34,562 20,509 26,689 44,103 
36,602 0,982 25,136 31,606 25,425 27,298 24,007 16,312 27,285 62,233 
20,918 1,213 23,157 30,253 16,268 22,791 34,895 13,561 28,140 44,822 
38,800   14,408 17,592 22,704 12,915 23,143 8,503 29,625 34,648 
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APÊNDICE 6 – IPERF 
 

O IPERF é um software cuja finalidade é utilizá-lo para gerar tráfego de rede 

a fim de proporcionar testes. Ele é do tipo cliente/servidor, em que como requisito 

será necessário um computador atuando como função de servidor e outro atuando 

como cliente. Funciona com o sistema operacional Linux ou Microsoft. 

Desenvolvido pelo National Laboratory for Applied Network Research, o Iperf 

é um software livre, isto é, isento de licenciamento. Tem como base a medição de 

jitter para pacotes TCP e UDP, possibilitando, com isso, a simulação de tráfego de 

uma rede real. Dentre os testes, é possível simular testes bi-direcionais, ou seja 

tanto entrada e saída de dados, como simular congestão de pacotes. 

O software pode ser encontrado para download e também sua 

documentação no portal SourceForge, especificamente no website 

http://iperf.sourceforge.net. A operação do Iperf é através de linha de comando, 

contendo as seguintes opções de funcionamento: 

 
Usage: iperf [-s|-c host] [options] 
       iperf [-h|--help] [-v|--version] 
 
Client/Server: 
  -f, --format    [kmKM]   format to report: Kbits, Mbits, KBytes, MBytes 
  -i, --interval  #        seconds between periodic bandwidth reports 
  -l, --len       #[KM]    length of buffer to read or write (default 8 KB) 
  -m, --print_mss          print TCP maximum segment size (MTU - TCP/IP header) 
  -o, --output    <filename> output the report or error message to this specified file 
  -p, --port      #        server port to listen on/connect to 
  -u, --udp                use UDP rather than TCP 
  -w, --window    #[KM]    TCP window size (socket buffer size) 
  -B, --bind      <host>   bind to <host>, an interface or multicast address 
  -C, --compatibility      for use with older versions does not sent extra msgs 
  -M, --mss       #        set TCP maximum segment size (MTU - 40 bytes) 
  -N, --nodelay            set TCP no delay, disabling Nagle's Algorithm 
  -V, --IPv6Version        Set the domain to IPv6 
 
Server specific: 
  -s, --server             run in server mode 
  -U, --single_udp         run in single threaded UDP mode 
  -D, --daemon             run the server as a daemon 
 
Client specific: 
  -b, --bandwidth #[KM]    for UDP, bandwidth to send at in bits/sec 
                           (default 1 Mbit/sec, implies -u) 
  -c, --client    <host>   run in client mode, connecting to <host> 
  -d, --dualtest           Do a bidirectional test simultaneously 
  -n, --num       #[KM]    number of bytes to transmit (instead of -t) 
  -r, --tradeoff           Do a bidirectional test individually 
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  -t, --time      #        time in seconds to transmit for (default 10 secs) 
  -F, --fileinput <name>   input the data to be transmitted from a file 
  -I, --stdin              input the data to be transmitted from stdin 
  -L, --listenport #       port to receive bidirectional tests back on 
  -P, --parallel  #        number of parallel client threads to run 
  -T, --ttl       #        time-to-live, for multicast (default 1) 
  -Z, --linux-congestion <algo>  set TCP congestion control algorithm (Linux only) 
 
Miscellaneous: 
  -x, --reportexclude [CDMSV]   exclude C(connection) D(data) M(multicast) S(settings) 
V(server) reports 
  -y, --reportstyle C      report as a Comma-Separated Values 
  -h, --help               print this message and quit 
  -v, --version            print version information and quit 
 
[KM] Indicates options that support a K or M suffix for kilo- or mega- 
 
The TCP window size option can be set by the environment variable 
TCP_WINDOW_SIZE. Most other options can be set by an environment variable 
IPERF_<long option name>, such as IPERF_BANDWIDTH. 
 
Report bugs to <iperf-users@lists.sourceforge.net> 
 
 


