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RESUMO 

As redes elétricas atuais passam por diversas transformações em sua concepção, 
evoluindo para sistemas eficientes. Para que isso aconteça, demandam sistemas de 
controles e gerenciamento integrados para que possam ser transformadas nas redes 
elétricas inteligentes (ou Smart Grid). Nessa evolução, grande parte dos dados de 
controle e informação dessas redes elétricas inteligentes estão sendo integradas as 
redes de telecomunicações. Portanto a segurança da informação será 
extremamente importante para prevenção contra-ataques cibernéticos ao controle 
dessas redes elétricas ou equipamentos, evitando assim que o fornecimento de 
energia venha a ser prejudicado nas unidades consumidoras. Esta dissertação 
apresenta um método de segurança aplicado aos medidores eletrônicos inteligentes, 
equipamentos fundamentais para medição de energia que são frequentemente 
fraudados causando prejuízo aos demais usuários e as concessionárias de energia. 
Este método proporciona o procedimento de certificação digital para medidores 
eletrônicos inteligentes, apresentando aos medidores de energia o conceito de 
certificação digital aplicado em computadores e sistemas de informação, cuja 
tecnologia permite assinar dados eletrônicos com uma mesma validade jurídica ou 
um reconhecimento de firma feito em cartório. Assim, com o certificado digital 
próprio, é possível garantir a autenticidade do medidor eletrônico e das informações 
que trafegam na rede de comunicação. Como resultado, este trabalho apresenta um 
modelo de um certificado digital resumido desenvolvido para atender aos requisitos 
de um projeto de pesquisa e desenvolvimento de uma rede Smart Grid, cuja 
segurança da informação é feita utilizando o procedimento de certificação digital. 
Também é apresentado como é feito o processo de geração e gravação do 
certificado digital resumido no medidor eletrônico, além das informações que 
trafegam na rede assinadas digitalmente, que correspondem ao protocolo de 
comunicação entre medidores e servidor. Também serão apresentados testes de 
tentativas de fraudes que garantem a autenticidade e a confiabilidade do 
equipamento e do sistema utilizando esse método de segurança. 
 

Palavras-Chave: Certificação Digital. Redes Elétricas Inteligentes. Medidores 
Eletrônicos.  Assinatura Digital. ZigBee 
 

  



 
 

ABSTRACT 

The actual electricity grids are going through several transformations in its design, 

evolving to efficient systems. For this happen, demmand integrated control and 

management systems so they can be changed in smart grids. In this evolution, much 

of the control data and information from these smart grids are being integrated into 

telecommunications networks. Therefore information security is extremely important 

to prevent cyber-attacks to control these electrical equipment or networks, preventing 

the supply of energy will be harmed in the consumer units. This dissertation presents 

a method applied security to smart electronic meters, basic equipment for measuring 

energy that are often fraudulent causing injury to other users and utilities. This 

method provides the digital certification procedure for smart meters, with the energy 

meters the concept of digital certification used in computers and information systems, 

whose technology allows sign electronic data with the same legal validity or 

notarization made by a notary public . So with own digital certificate, you can ensure 

the authenticity of the electronic meter and the information that travels on the 

communication network. As a result, this dissertation presents a model of a compact 

digital certificate developed to attend the requirements of a research project and 

development of a Smart Grid network, where security information is made using 

digital certification procedure. Also featured how is the process of generating and 

installing the compact digital certificate in the electronic meter, in addition to 

information that travels on the network with digital signature, corresponding to the 

protocol for communication between smart meters and server. Also some tamper 

tests will be presented that guarantee the authenticity and reliability of the equipment 

and system using this method of security. 

 
Keywords: Digital certification. Smart Grids. Electronic meters. Digital signature. 
ZigBee 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1  CONTEXTO 

 

As redes de distribuição de energia possuem a mesma topologia de 

estrutura desde sua implantação, não passando por nenhuma mudança 

revolucionária desde a inauguração da primeira linha de distribuição de energia no 

mundo em 1881, cujo objetivo primário consiste em fornecer energia aos 

consumidores finais de forma hierárquica conforme mostra a figura 1. Este 

fornecimento se dá através dos processos de geração, transmissão e distribuição de 

energia. De acordo com Xinghuo Yu et al. (2011), a geração é predominantemente 

centralizada em grandes usinas conectadas à rede de transmissão, e as redes de 

distribuição alimentam consumidores industriais, comerciais e residenciais, conforme 

a figura 2.  

 

Figura 1 - Hierarquia da rede elétrica convencional  
FONTE: Farhangi (2010) 
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Figura 2 - Rede elétrica convencional  
FONTE: Yu et al. (2011) 

 

Estas redes precisam ser melhor aproveitadas, pois os investimentos na 

área não são suficientes para atender à crescente demanda de consumo de energia 

que aumenta a cada ano conforme dados da EPE (Empresa de pesquisa 

energética), órgão ligado ao ministério de minas e energia, que mostra o aumento de 

consumo de energia nos 10 maiores países do mundo, conforme mostra tabela 01. 

 

Tabela 1 - Consumo de Energia Elétrica nos 10 maiores países do mundo (TWh).  

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Δ% 
(2010/09) 

Part. % 
(2010) 

Mundo 16.391,5 17.151,4 17.445,0 17.360,3 18.466,5 6,4 100,0 

Estados Unidos 3.816,8 3.890,2 3.865,2 3.723,8 3.886,4 4,4 21,0 

China 2.525,0 2.874,1 3.054,1 3.271,2 3.633,8 11,1 19,7 

Japão 985,3 1.010,5 965,9 938,2 1.002,4 6,8 5,4 

Rússia 816,2 844,5 857,8 818,3 861,5 5,3 4,7 

Índia 532,0 591,3 617,3 661,0 698,8 5,7 3,8 

Alemanha 550,1 550,9 548,2 515,0 549,1 6,6 3,0 

Canadá 529,3 536,6 529,1 493,4 499,9 1,3 2,7 

França 445,6 447,5 460,0 444,2 471,0 6,0 2,6 

Brasil 390,0 412,2 428,3 426,1 464,8 9,1 2,5 

Coreia do Sul 364,6 386,2 402,1 408,5 449,5 10,0 2,4 

Outros 5.436,5 5.607,3 5.717,1 5.660,8 5.949,3 5,1 32,2 

FONTE: Energética (2013), modificado pelo autor (2014). 

Entre as redes de transmissão e distribuição as concessionárias conseguem 

manter o controle da demanda de energia, mas ao passar para a distribuição, fica 
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mais difícil monitorar o consumo individual, considerando problemas relacionados a 

furtos de energia, concentrados principalmente em áreas de consumidores de baixa 

renda e em algumas exceções, grandes consumidores.  

Para isto surgem as novas redes de energia, conhecidas por Smart Grid ou 

Redes Elétricas Inteligentes (REI), que apresentam soluções inovadoras em sua 

arquitetura, integrando todos os componentes do sistema, ou seja, inclui geração, 

transmissão, distribuição e usuário final. Segundo Lopes et al. (2012), esta 

arquitetura é fortemente baseada em redes de telecomunicações com vantagens 

inerentes, tais como uma maior eficiência e confiabilidade para o sistema, permitindo 

a comunicação entre os dispositivos inteligentes na rede. 

Atualmente, Redes Elétricas Inteligentes (REI) é um tema amplamente 

discutido em todo o mundo. Trata-se de um modelo tecnológico com relativa 

complexidade conceitual, onde é considerada uma vasta diversidade de tecnologias, 

de equipamentos e de fabricantes, com uma gama de benefícios associados como 

inovação tecnológica, desenvolvimento de novos produtos e serviços e novas 

oportunidades de mercado, atrelados a toda cadeia de provimento e consumo da 

energia elétrica. As Redes Elétricas Inteligentes podem ser compreendidas como a 

rede elétrica que utiliza tecnologia digital avançada para monitorar e gerenciar o 

transporte de eletricidade em tempo real com fluxo de energia e de informações 

bidirecionais entre o sistema de fornecimento de energia e o cliente final. Desta 

forma, a REI se apresenta como uma das fortes tendências de modernização do 

sistema elétrico em vários países, podendo transformar o papel da concessionária 

distribuidora de energia. Santos, Marcio de Miranda (2012) 

No Brasil, esta distribuição de energia para consumidores em baixa tensão é 

de responsabilidade das concessionárias de distribuição de energia que operam em 

regime de monopólio. A existência de economias ou ganhos de escala é a 

justificativa econômica para permitir que um único agente seja responsável pela 

prestação do serviço, pois nesse caso, a competição poderia levar a uma duplicação 

ineficiente de investimentos. Dutra, Joisa (2013)  

Uma questão que merece exame atento se relaciona as funções da 

concessionária distribuidora no setor elétrico brasileiro. Há alguns papeis hoje 

desempenhados pelo distribuidor como medição e cobrança que pelo menos em 

tese, podem ser atribuídos a novos agentes setoriais. 
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Desse modo, na implantação de redes elétricas inteligentes, pode o estado 

optar por:  

 Atribuir mais funções à concessionária distribuidora, cujos custos e benefícios 

das novas atividades deveriam ser refletidos nas tarifas; 

 Permitir a entrada de novos agentes para medição, cobrança além de 

prestadores de serviços de eficiência energética. Nesse contexto, uma 

atenção especial deve ser dedicada à convergência entre as redes de 

telecomunicações e as redes de distribuição de energia elétrica, gerando 

concorrência entre as empresas detentoras das atividades econômicas 

decorrente desta nova realidade.  

 

1.2  MOTIVAÇÃO 

 

Como o estudo sobre Redes Elétricas Inteligentes é relativamente novo e 

com alto potencial de desenvolvimento, vários países vêm trabalhando suas 

estratégias no assunto. Em países europeus e nos EUA são observadas iniciativas 

implantadas de projetos de infraestrutura de medição inteligente avançada e de 

geração distribuída (GD), que são passos iniciais para uma futura rede de energia 

elétrica inteligente. Países como China e Coréia do Sul estão realizando 

investimentos de médio e longo prazo para a criação desse tipo de rede elétrica 

Santos, Marcio de Miranda (2012). 

As redes elétricas inteligentes se mostram como uma forte tendência 

mundial, mas cada país ou determinadas regiões investem nessas redes de acordo 

com as suas necessidades, conforme a figura 03. 

 

Figura 3 - Motivadores regionais das Redes Elétricas Inteligentes  
(FONTE: Santos, Marcio de Miranda, 2012) 
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Na figura 3 é possível visualizar que de modo geral, os países da Europa 

investem como uma ação para redução de emissões, já os EUA investem em perdas 

e eficácia da rede, e a Ásia e Pacífico focam em ações que possibilitam uma 

melhora no atendimento a demanda e a busca por mercado tecnológico emergente. 

Para o Brasil, o estudo citado por Santos, Marcio de Miranda (2012) abordou 

diferentes visões dos envolvidos de forma a identificar a abrangência e a diversidade 

do tema. Assim, algumas dimensões foram levantadas para identificar os envolvidos: 

 Política: envolve diferentes ministérios associados ao tema, 

principalmente o MME (Ministério de Minas e Energia), MDIC 

(Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior) e o 

MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação); 

 Regulação: envolve as agências reguladoras como ANEEL e ANATEL; 

 Tecnologia: envolve as universidades, institutos e empresas que 

trabalham com ciência, tecnologia e inovação; 

 Norma e certificação: Inmetro, ABNT, laboratórios associados;  

 Cadeia produtiva: empresas fornecedoras, empresas de energia; 

 Implementadores: empresas de energia; 

 Mercado: consumidores. 

De forma geral, a melhoria da qualidade do serviço de energia e a redução 

de perdas estão entre os motivadores principais do Brasil para investir nas redes 

elétricas inteligentes. Além disso, a indústria demonstra interesse no 

desenvolvimento de produtos para serem utilizados nessas redes elétricas 

inteligentes, porém o ponto de maior destaque ainda corresponde às inovações e 

desenvolvimento de medidores inteligentes. 

 

1.3   OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Esta dissertação propõe um método de segurança da informação nas 

aplicações em medidores eletrônicos, utilizando o conceito de certificação digital, o 
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que assegura que toda informação trafegada entre os medidores e as 

concessionárias de energia sejam feitas de forma segura e rastreáveis. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para se alcançar este objetivo, será necessário definir uma forma de garantir 

a autenticidade e integridade dos dados de medição coletados para permitir que os 

medidores eletrônicos assinem digitalmente os comandos de leituras e 

configurações dos equipamentos antes de repassá-los à concessionária.  

Este procedimento será feito utilizando o processo de certificação digital no 

equipamento e da assinatura digital nos comandos a serem enviados e recebidos, 

pois este processo de certificação digital utiliza-se de uma Infraestrutura de Chaves 

Públicas (sigla ICP) que se baseia no princípio de uma terceira parte confiável que 

define a credibilidade e confiança na comunicação entre partes que utilizam 

certificados digitais. Como resultado, essas técnicas servirão para comprovar que as 

informações pertencem ao medidor de determinado cliente e que este dado não foi 

modificado, seja durante a transmissão ou por algum tipo de fraude. Assim, os 

objetivos específicos necessários para se alcançar o objetivo principal são: 

 Definir o certificado digital reduzido para os medidores eletrônicos 

inteligentes; 

 Demonstrar como é o procedimento do certificado digital nesses medidores, 

ou seja, como é feito o procedimento de autenticação entre medidor e 

servidor de comunicação efetuando a troca de certificados digitais entre as 

partes; 

 Provar como este certificado digital é relativamente seguro dentro da 

infraestrutura de rede utilizada no projeto, onde a troca de dados entre as 

partes é feita utilizando assinatura digital; 

 Comprovar que os medidores somente se autenticam na rede de 

comunicação e passam a comunicar se estiverem com seus certificados 

digitais devidamente gerados pela autoridade certificadora definida para o 

projeto. 
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1.4   JUSTIFICATIVA 

 

Com a integração das redes de telecomunicações com as redes de energia, 

procedimentos de segurança da informação necessitam serem aplicadas às redes 

elétricas inteligentes, cujos procedimentos possuem diversos níveis de segurança, 

sendo que a metodologia de certificação digital é um dos procedimentos mais 

eficiente, pois é amplamente utilizado nas mais diversas aplicações de risco, como 

transações financeiras eletrônicas. 

Devido ao baixo custo exigido pelas concessionárias de energia, os 

medidores eletrônicos são desenvolvidos com baixa capacidade de processamento 

e pouca memória, que os tornam insuficientes para utilização do processo de 

certificação usualmente utilizado em computadores, smartphones e tablets. Para 

isso, será necessário adaptar todo esse processo de certificação digital aos 

medidores e equipamentos que estarão conectados à rede da concessionária, 

definindo certificados específicos de acordo com a capacidade de processamento 

dos equipamentos que estarão utilizando estes processos. Esses certificados 

adaptados à capacidade dos medidores serão concebidos como certificados 

resumidos, que fazem o papel do certificado digital de cada equipamento.  

Os certificados resumidos serão apresentados como propostas alternativas 

de segurança de dados, comprovando os resultados de que os medidores 

funcionarão corretamente.  

 

1.5   ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Este capítulo inicial apresentou uma introdução às redes elétricas 

inteligentes e a real necessidade de sua implantação em cada continente, além de 

demonstrar que a integração das redes de comunicação demanda requisitos 

específicos de segurança envolvendo o gerenciamento da infraestrutura de medição 

de energia. Os demais capítulos desta dissertação estão organizados da seguinte 

maneira: 

 Fundamentação Teórica: Demonstra o conceito das redes elétricas 

inteligentes, seu princípio de funcionamento e todas as tecnologias de 
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comunicação que podem ser utilizadas para esta rede, além de um conceito 

geral sobre certificação digital e seu ciclo de funcionamento; 

 Estado da Arte: Descreve trabalhos focados no conceito de segurança 

aplicado às redes elétricas inteligentes que mais se assemelham ao tema. 

Materiais e Métodos: Apresenta todos os recursos utilizados para a execução 

deste projeto; 

 Resultados Obtidos: Apresenta os resultados práticos em laboratório e em 

campo do procedimento de segurança da comunicação de dados entre o 

medidor e o servidor de dados, onde os medidores estarão conectados 

trocando informações. Na prática, este servidor estará localizando em uma 

central de medição da concessionária de energia; 

 Conclusão: Apresenta uma conclusão sobre os resultados obtidos e os 

requisitos de segurança utilizados no projeto além de apresentar propostas 

para a execução de trabalhos futuros. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1  REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES – CONCEITOS 

 

O termo Smart Grid surgiu pela primeira vez em 2005 através de um artigo 

escrito por Massoud Amin e Bruce F. Wollenberg, na revista “IEEE Power and 

Energy Magazine”Amin; Wollenberg (2005). Neste artigo, os autores definiram o 

conceito das redes elétricas inteligentes baseadas em um estudo de caso sobre 

redes neurais aplicadas na aviação militar onde o sistema de auto-recuperação de 

falhas foi extremamente fundamental para o piloto pousar o avião em segurança 

sem uma parte da asa direita.  

Vários países do mundo já possuem regulamentos que exigem das 

Companhias de Energia a substituição maciça nos próximos anos dos medidores 

eletromecânicos existentes por novos medidores eletrônicos capazes de ser 

gerenciados remotamente, permitindo desta forma conhecer os dados reais de 

consumo dos clientes e abrir novas vias de comunicação bidirecional com eles. Com 
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isso, um novo cenário é alcançado tanto através da melhoria não só de todos os 

processos de faturamento e atendimento ao cliente, mas também abre um leque de 

possibilidades para a inclusão de novos serviços de valor adicionado voltados para 

economia e eficiência energética, gestão da demanda e redução das emissões de 

CO2 no meio ambiente. Melo et al. (2010)  

Portanto, é necessário projetar soluções globais que permitam às empresas 

energéticas, não só cumprir a legislação e regulamentos, no seu quadro regulatório, 

mas também benefícios potenciais podem ser obtidos em diversos domínios, tais 

como melhorias nos canais de comunicação com os clientes, melhoria da qualidade 

de serviço, gestão do consumo de clientes, melhorias nas operações e planejamento 

da rede e melhorias na confiabilidade da rede.  

Ao mesmo tempo, o setor de energia está enfrentando outros desafios, tais 

como dispositivos e componentes cada vez mais inteligentes, especialmente na rede 

de distribuição elétrica para renovar a infraestrutura visando enfrentar o aumento 

das exigências da capacidade e a diversificação de interessados separando a 

operação da rede, o fornecimento de energia, serviços de medição e outros.  

Todos esses desafios têm de ser considerados em conjunto ao se 

desenvolver componentes da futura rede elétrica inteligente. A forma de obter os 

benefícios pode ajudar a justificar o retorno do enorme investimento que estas 

empresas têm de fazer em suas infraestruturas nos próximos anos. 

Diante destas propriedades, os desafios das redes elétricas inteligentes 

concentram-se em construção de cidades mais inteligentes, eficientes e 

sustentáveis, pois os projetos destas redes concentram-se nas seguintes 

funcionalidades Silva (2011):  

 Auto–recuperação: Com sensores inteligentes implantados pela rede, será 

permitido utilizar informação em tempo real para antecipar, detectar e 

responder a problemas na rede. As redes inteligentes têm a possibilidade de 

mitigar ou mesmo evitar interrupções ou diminuições de qualidade do serviço; 

 Motivação e envolvimento dos consumidores: Uma rede elétrica inteligente 

incorpora tecnologias que permitem que os consumidores controlem os 

equipamentos das suas residências possibilitando uma gestão energética 

mais eficiente, reduzindo os custos na fatura elétrica mensal. A comunicação 

entre a rede e o consumidor permite uma relação de cooperação, 
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possibilitando a tarifação em tempo real ou a redução de consumos em 

horários de pico de consumo; 

 Perdas Não Técnicas: correspondem à diferença entre as perdas totais e as 

perdas técnicas, considerando, portanto, todas as demais perdas associadas 

à distribuição de energia elétrica, tais como furtos de energia, erros de 

medição, erros no processo de faturamento, unidades consumidoras sem 

equipamento de medição, etc. Esse tipo de perda está diretamente associado 

à gestão comercial da distribuidora. 

 Resistência a ataques ou desastres: A informação em tempo real proveniente 

da rede permite aos operadores monitorarem com mais eficiência os fluxos 

elétricos de modo a redirecioná-los por percursos alternativos que garantam o 

serviço nas zonas afetadas; 

 Acomodação de todas as opções de geração e armazenamento de energia: A 

interconexão eficiente de várias fontes de geração de energia distribuída 

permite que os consumidores residenciais, comerciais e industriais produzam 

eletricidade que, em excesso, possam fornecer à rede. Este fator melhora a 

confiabilidade e a qualidade da energia, reduz os preços da eletricidade e 

aumenta as escolhas do consumido; 

 Maior eficiência: A rede elétrica inteligente minimiza os custos de operação e 

de manutenção da rede. Os fluxos de energia otimizados reduzem os 

desperdícios energéticos e maximizam o uso de recursos energéticos de 

baixo custo. A distribuição de energia local com fluxos de energia inter-

regionais na rede de transmissão reduz os congestionamentos e pontos de 

estrangulamento na rede. 

Estas características descrevem a visão de uma rede elétrica inteligente 

mais flexível, distribuída, mais inteligente, mais controlável e mais protegida que as 

redes elétricas convencionais. 

 

 

2.2 TECNOLOGIA ENVOLVIDA NAS REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES 

 

A ideia da implantação das redes elétricas inteligentes surgiu há poucos 

anos a partir do artigo escrito por Massoud Amin e Bruce F. Wollenberg descrito no 

item 2.1 SMART GRID - CONCEITOS. Com o intuito de realizar leitura remota, a 
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tecnologia chamada de AMR (Automatic meter Reading) substitui leituras manuais 

que são caras e ineficientes, tornando imprecisa a informação de consumo de cada 

unidade consumidora. 

Considerando a evolução destas redes, surgiu a tecnologia AMM (Automatic 

Meter Management), que além da leitura remota, permite ligar e desligar o 

fornecimento de energia da unidade consumidora, além de poder modificar a 

potência máxima disponibilizada. Desta maneira, esta tecnologia permite o 

monitoramento de falhas na rede bem como a análise da qualidade da energia. 

O desenvolvimento de novas tecnologias e aplicações ajudam na otimização 

e aumento da eficiência da rede de distribuição, sendo possível suportar a operação 

da rede em um novo ambiente que inclui a utilização de fontes renováveis de 

energia, geração distribuída e o consumo inteligente por parte dos consumidores 

finais. 

O NIST (National Institute of Standards and Technology) “NIST - Smart Grid 

Homepage” (2014) propõe um modelo conceitual de redes elétricas inteligentes 

composto de sete domínios de atores, que possuem objetivos ou que executam 

aplicações similares. Estes domínios são: geração de energia, transmissão, 

distribuição, consumidores, operação da rede elétrica, provedores de serviços e 

mercado de energia Smart et al. (2010). Cada um desses domínios possui um ou 

mais atores que se interconectam com outros atores de outros domínios, de modo 

que cada conexão possui especificidades, como diferentes protocolos e requisitos 

de latência e banda Wang et al. (2011). Assim, os domínios se comunicam para 

coordenar as diversas funções do sistema elétrico. A Figura 4 apresenta a visão 

geral dos domínios e a comunicação entre eles. 
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Figura 4 - Os domínios de atores das redes elétricas inteligentes e a comunicação entre eles  
FONTE: (Smart et al., 2010). 

 

2.3 INFRAESTRUTURA DE MEDIÇÃO AVANÇADA 

 

Tendo em vista as tecnologias listadas acima, os sistemas de distribuição de 

energia devem cumprir os requisitos necessários para o funcionamento desta nova 

arquitetura, tornando o sistema mais moderno. Assim, a rede deverá integrar as 

seguintes tecnologias e funcionalidades: 

 Infraestrutura de medição inteligente; 

 Automação avançada de distribuição; 

 Recursos de energia distribuídos; 

 Sistema de gestão ambiental; 

 Sistema de comunicações; 

 Como o foco dessa dissertação impacta diretamente sobre a infraestrutura 

avançada de medição, este será mais detalhado. 

A Infraestrutura de medição avançada (sigla AMI em inglês) é composta de 

hardware e software necessário para criar uma rede de comunicação entre 

medidores inteligentes de energia e as concessionárias, ou seja, define a relação 

entre os clientes e concessionária de energia, permitindo uma via de comunicação 

bidirecional, sendo possível obter informações dos clientes remotamente, realização 

da gestão remota do contrato, gerenciamento dos horários de tarifa, ligar ou desligar 
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o consumidor, controle automático da demanda de energia contratada. Além dessas 

funcionalidades, será possível a realização de serviços pré-pagos, e a detecção 

automática de fraudes.   

As concessionárias e as distribuidoras de energia podem coletar 

informações sobre o consumo e tomar decisões baseando-se no estado calculado 

em tempo real da rede elétrica. Além disso, novos modelos de negócios podem 

utilizar informações da distribuição de energia e oferecer serviços para os 

consumidores finais. 

Para oferecer diversos serviços aos consumidores finais, as concessionárias 

precisam ir além dos medidores e instalar dispositivos dentro das instalações dos 

consumidores, que podem ser considerados gateways ou repetidores de redes. 

Esses gateways são responsáveis pela comunicação entre os dispositivos da 

residência, como eletrodomésticos inteligentes, tomadas inteligentes, ligando-os ou 

desligando-os, podendo assim controlar a carga levando em conta a tarifação em 

função do horário de consumo. Tais operações podem ser monitoradas pelo usuário 

através da internet.  

Com a conexão do consumidor final, a concessionária de energia torna-se 

responsável por conectar todos os elementos da rede de comunicação, sejam eles 

medidores inteligentes, gateways ou provedores de serviços. Assim, as 

concessionárias contam com sistemas de gerenciamento de dados de medidores 

(MDMS – Meter and Data Management Systems). Algumas funcionalidades deste 

sistema de gerenciamento são: Guimar et al. (2013) 

 Controle de demanda e resposta: concessionárias poderão indiretamente 

controlar a demanda por energia de seus consumidores através de incentivos 

financeiros. Os Medidores inteligentes podem realizar multitarifação visando 

maior controle sobre os picos de consumo de energia, que podem contribuir 

para o gerenciamento pelo lado da demanda; 

 Coleta e análise de medidas: medidores inteligentes podem realizar muitas 

medidas, monitorando em tempo real a demanda de energia. Essa 

informação é analisada e pode ser utilizada por concessionárias para fazer 

previsões mais precisas do consumo de energia, facilitando o planejamento 

da geração; 
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 Monitoramento da qualidade de energia: com a AMI, medir a qualidade da 

energia sendo fornecida para seus clientes torna-se mais fácil através da 

conexão direta entre concessionária e consumidor final. 

 
 
 

2.4 MEDIDORES INTELIGENTES 

 

O conceito de medidor inteligente de energia ainda é muito controverso. Até 

pouco tempo atrás não existia uma regra geral ou uma lista de funcionalidades 

especificas que determinavam uma linha de corte entre medidores convencionais e 

medidores inteligentes. Para isso, a ANEEL lançou em 2010 a audiência pública 

número 43/2010 que propõe a discussão das funcionalidades mínimas para os 

medidores eletrônicos inteligentes Toledo (2012).  

Esta audiência pública definiu as seguintes funcionalidades para os 

medidores inteligentes: 

 Medir o valor eficaz instantâneo de tensão;  

 Medir energia ativa; 

 Medir a energia reativa indutiva, considerando apenas a frequência nominal 

(60Hz); 

 Possuir relé para ações remotas de corte e de religamento; 

 Computar os valores de demanda ativa e reativa, porém sem tarifação para 

os consumidores grupo B; 

 Calcular os índices de qualidade do fornecimento DIC, FIC, DMIC, DRC e 

DRC; 

 Possuir no mínimo quatro postos horários para tarifas horo sazonais; 

 Possuir módulo de comunicação bidirecional; 

 Comunicar-se utilizando protocolo de comunicação público. 

Em 07 de agosto de 2012 a ANEEL lançou a resolução normativa número 

502, que regulamenta os sistemas de medição de energia que utilizarão a tarifa 

branca para consumidores do Grupo B revisando essas funcionalidades descritas 

acima.  

Os medidores inteligentes permitem a tarifação remota e produzem 

informações mais detalhadas sobre a demanda de energia dos consumidores. 
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Medidores inteligentes são capazes de monitorar o consumo de energia de cada 

consumidor e disponibilizar esses dados virtualmente em tempo real. Os medidores 

inteligentes oferecem comunicação entre concessionárias e consumidores e 

permitem a esses consumidores acompanhar o consumo de energia através de 

aplicações. As concessionárias podem acompanhar o consumo e detectar falhas ou 

roubos na distribuição de energia Guimar et al. (2013).  

Além dessas funções, também podem ser encontradas funções adicionais, 

especificas para alguns mercados e aplicações, como sistemas avançados de 

segurança, o que inclui desde o circuito elétrico que o medidor está conectado até a 

transmissão de dados incluindo algoritmos de segurança da informação, como 

algoritmos de criptografia e procedimentos de certificação digital. 

 

2.5 ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS 

INTELIGENTES 

 

Nas redes elétricas inteligentes é fundamental a aplicação de tecnologia da 

informação para o sistema elétrico de potência (SEP) integrada aos sistemas de 

comunicação e infraestrutura de rede automatizada. Ele pode ser utilizado em 

diversas aplicações, dentre elas: geração distribuída, iluminação pública, automação 

da rede elétrica, veículos elétricos, automação predial e medição de energia. A 

figura 5 ilustra uma rede elétrica inteligente completa. 
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Figura 5 - Modelo completo do funcionamento das redes elétricas inteligentes 
FONTE: “Platforms for Smart Grid Concepts” (2013) 

 

Esta arquitetura das redes elétricas inteligentes prevê a comunicação 

integral em alta velocidade entre todos os elementos da rede, criando uma 

infraestrutura dinâmica e interativa com os recursos de gerenciamento de energia, 

como a infraestrutura de medição avançada e a resposta em demanda Wang; Lu 

(2012). 

Existe uma dependência muito grande dos dados que trafegam na rede, 

ocasionando problemas de vulnerabilidade na segurança, aumentando o risco de 

comprometer o fornecimento de energia por ataques e invasões aos sistemas por 

hackers ou pessoas más intencionadas, podendo levar a uma serie de 

consequências graves as redes elétricas inteligentes. Essas invasões podem gerar 

os mais diversos problemas, que vão desde alterações de valores de tarifa, 

consumo em medidores eletrônicos até tentativas de gerar apagão em massa, 

quando conseguirem acessar os sistemas das companhias de energia. 

Como essas questões de segurança são de extrema importância para a 

implementação das redes elétricas inteligentes, o NIST lançou em 2010 o 

documento de referencia NISTR-7628 (Introduction to NISTIR 7628 – Guidelines for 

Smart Grid Cyber Security), cujo documento trata de um guia de referência para 

segurança aplicado em Redes Elétricas Inteligentes Smart et al. (2010).  
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Além deste documento, existem vários estudos realizados por entidades 

envolvidas nas implementações dessas redes elétricas inteligentes, motivados a 

implementar a segurança cibernética necessária para proteção dessas redes, onde 

em alguns países onde a concepção dessas redes já se tornou realidade, esse 

assunto já é tratado como prioridade.McDaniel; McLaughlin (2012) 

 

2.6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS NA AMI 

  

Cada aplicação das redes elétricas inteligentes necessita de um sistema de 

comunicação, para que toda a rede possa ser integrada. Além disso, pelas 

aplicações possuírem necessidades distintas, há meios de comunicação mais e 

menos apropriados para cada aplicação. 

As tecnologias de comunicação utilizadas em redes inteligentes podem ser 

divididas em dois grupos principais. São eles: tecnologias de comunicação sem fio e 

tecnologias de comunicação cabeadas. 

Cada uma dessas tecnologias possui suas vantagens e desvantagens. As 

tecnologias de comunicação sem fio levam vantagens nos quesitos de flexibilidade, 

mobilidade e baixo custo de instalação e manutenção, mas podem apresentar 

problemas de interferência, confiabilidade e alto consumo de energia Namboodiri 

(2012). 

Por outro lado, as tecnologias de comunicação cabeadas são mais utilizadas 

devido a sua confiabilidade. Em anexo a esta dissertação são descritas as principais 

tecnologias de comunicação disponíveis atualmente. 

 

2.7 CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

 

A certificação digital é um conjunto de técnicas e processos que propiciam 

mais segurança as comunicações e transações eletrônicas, permitindo também o 

armazenamento seguro de documentos. É um meio atualmente aceito para fornecer 

a garantia de comunicação com a segurança requerida.  

Além disso, a certificação digital permite que informações transitem pela 

internet com maior segurança, onde é possível, por exemplo, evitar que hackers 
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interceptem ou adulterem as comunicações realizadas via internet, principalmente 

comunicações que envolvam transações financeiras ou informações sigilosas. 

Também é possível saber com certeza quem foi o autor de uma transação ou de 

uma mensagem, ou ainda manter dados confidenciais protegidos contra a leitura por 

pessoas não autorizadas. 

O procedimento de certificação digital é baseado na existência de 

certificados digitais emitidos por uma autoridade certificadora (AC), considerada 

confiável pelas partes envolvidas em uma comunicação e/ou negociação. Assim, 

com a certificação digital pode-se garantir o conteúdo de uma mensagem, sua 

autoria e a data em que foi assinada. Além destas vantagens, a certificação digital 

pode ser usada como: 

 Garantia de sigilo e privacidade – Em um ambiente considerado seguro, o 

usuário recebe em seu computador o certificado contendo a chave pública do 

servidor ou website, criptografando todas as informações de envio fazendo 

com que apenas o servidor possa compreender o real significado da 

informação; 

 Controle de acesso – pode ser utilizado o certificado digital como controle de 

acesso a um sistema por exemplo, solicitando o certificado digital do usuário 

ao invés do seu login e senha, não colocando em perigo a aplicação por falta 

de cuidado no uso e na armazenagem da senha; 

 Assinatura de formulários – Os usuários poderão assinar eletronicamente os 

formulários submetem preenchidos pela web, da mesma maneira que fariam 

pessoalmente em um balcão de atendimento; 

 Garantia de sigilo e privacidade de email – envolve o mesmo processo da 

garantia de sigilo e privacidade, ou seja, certificando-se de que apenas o 

destinatário será capaz de compreender o conteúdo da mensagem; 

 Identificação do remetente – Não existe incerteza sobre a origem de uma 

mensagem, pois é possível comprovar a identidade do emissor; 

 Assinatura de mensagens e possibilidade de repudio – As mensagens de 

correio eletrônico ou qualquer documento digital passam a valer como 

documento assinado, com validade jurídica, dispensando o uso de papel. 

Para a aplicação do conceito de certificação digital, é preciso ter uma 

autoridade confiável, que emita os certificados. Uma infraestrutura de chaves 
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públicas é um órgão ou iniciativa que tem como objetivo manter uma estrutura de 

chaves públicas, baseando-se no princípio da terceira parte confiável, oferecendo 

uma mediação de acreditação e confiança em transações entre partes que utilizam 

certificados digitais. No Brasil, a infraestrutura de chaves públicas é definida pela 

medida provisória número 2200-2 de 24 de agosto de 2001, denominada 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ou ICP-Brasil ITI (2014).  

A principal função do ICP-Brasil é definir um conjunto de técnicas, práticas e 

procedimentos a serem adotados pelas entidades a fim de estabelecer um sistema 

de certificação digital baseado em chaves públicas.  

 

2.8 CRIPTOGRAFIA 

 

O termo criptografia é originaria dos termos gregos kryptós, que significa 

oculto, e gráphein, significa escrever Singh (2011). Uma maneira de definir 

criptografia é dizer que é a “ciência” de fazer com que o custo de adquirir uma 

informação de maneira imprópria seja maior que o lucro obtido com a informação. 

Da mesma forma, uma vez que o valor da informação usualmente decresce com o 

tempo, a criptografia faz com que o tempo requerido para obter a informação de 

forma não autorizada/ilícita seja longo o suficiente a ponto de decrescer seu valor 

quando comparado ao valor dos recursos usados para obtê-la Toledo (2012). 

Com o avanço da tecnologia e sua facilidade de entregar informações de 

maneira precisa e extremamente rápida, a criptografia tornou-se uma ferramenta 

fundamental para permitir que apenas o emissor e o receptor tenham acesso livre à 

informação trabalhada Fadel (2009). 

Dentro do contexto da criptografia, alguns conceitos são importantes, como: 

 

2.9 CRIPTOSISTEMAS 

 

Consistem em técnicas para embaralhar ou cifrar mensagens de forma que 

se tornem ilegíveis e que posteriormente possa obter a mensagem original por meio 

do texto embaralhado conforme a figura 6. A mensagem original é chamada de texto 

pleno ou texto claro, e a mensagem ilegível é referida ao texto cifrado. O 
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procedimento de embaralhar é chamado por processo de encriptamento ou 

encriptação. Quanto ao passo de desembaralhar é chamado de desencriptamento 

ou desencriptação. Computacionalmente, os algoritmos responsáveis por esses 

procedimentos são chamados de algoritmos criptográficos.  

 

Figura 6 - Encriptamento e Desencriptamento de uma mensagem. 
 FONTE: Silva et al. (2011) (modificado pelo autor, 2014) 

 

2.10 ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS 

 

Os algoritmos criptográficos são compostos de três tipos. São eles: 

 Algoritmos de criptografia simétrica; 

 Algoritmos de criptografia assimétrica; 

 Algoritmos de resumo; 

 

2.10.1 OS ALGORITMOS DE CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA 

 

São algoritmos que utilizam chaves que são iguais para criptografar e 

descriptografar um conjunto de dados. A chave é negociada em uma sessão de 

comunicação entre o emissor e o receptor utilizando técnicas de comunicação 

segura. Um algoritmo de criptografia simétrica bastante utilizado por sistemas que 

requerem condições mínimas de segurança é o algoritmo AES em suas derivações.  
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2.10.1.1 ALGORITMO AES 

 

O Algoritmo AES (do inglês Advanced Encryption Standard) surgiu em 1997 

após o NIST lançar um concurso nos Estados Unidos para adotar um novo algoritmo 

de criptografia para substituir o DES (do inglês Data Encryption Standard). Como 

requisitos, o algoritmo AES deveria atender as seguintes especificações:  

 Algoritmo publicamente definido; 

 Ser uma cifra simétrica de bloco; 

 Projetado para que o tamanho da chave possa aumentar; 

 Implementável tanto em hardware quanto em software; 

 Disponibilizado livremente ou em acordo com termos ANSI; 

 

E as características que foram julgadas foram: 

 Segurança (esforço requerido para criptoanálise); 

 Eficiência computacional; 

 Requisitos de memória; 

 Adequação a hardware e software; 

 Simplicidade; 

 
O processo seletivo teve início em 1997 e terminou em 2000 com a vitória do 

algoritmo Rijndael escrito por Vincent Rijmen e Joan Daemen. 

Este algoritmo Criptografa e Decriptografa usando uma chave criptografada 

e blocos, ambos de tamanhos de 128, 192 ou 256 bits. A figura 7 demonstra como 

funciona este algoritmo. Trevisan et al. (2013)  
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Figura 7 – Encriptamento e Desencriptamento usando uma chave secreta.  
FONTE: Silva et al. (2011) (modificado pelo autor, 2014) 

 

2.10.2 ALGORITMOS DE CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA 

 

São algoritmos criados para melhorar aspectos de segurança em relação 

aos algoritmos simétricos. Seu funcionamento depende de chaves públicas e 

privadas, onde é possível uma chave pública para cifrar um dado que somente a 

chave privada possa decifrar o dado cifrado. O algoritmo RSA é utilizado nesse 

processo, através de um conjunto de técnicas chamada de Infraestrutura de Chaves 

Públicas (PKI em inglês). Essas técnicas são a base da maioria das aplicações de 

criptografia assimétrica. 

 

2.10.2.1 ALGORITMO RSA 

 

Criado em 1978 pelo trio de matemáticos Ronald Rivest, Adi Shamir e 

Leonard Adleman, o principio deste algoritmo é construir chaves públicas e privadas 

utilizando números primos.  

Esta chave gerada é uma informação restrita que controla toda a operação 

dos algoritmos de criptografia. No processo de codificação uma chave é quem dita a 

transformação do texto original em um texto criptografado. A chave privada consiste 

de uma informação pessoal que permanece em posse da pessoa e jamais deve ser 

revelada. Já a chave pública é aberta e destinada a qualquer pessoa. 
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De acordo com Désiree Fadel (2009), o algoritmo RSA é um sistema de 

criptografia onde a chave de codificação é pública, permitindo então que qualquer 

pessoa codifique mensagens, e a chave de decodificação é privada. A 

impossibilidade de se quebrar o sistema de criptografia RSA ocorre em razão da não 

existência de algoritmos eficientes para o processo de divisão de inteiros. 

Atualmente são utilizados números com 150 algarismos, para os quais, com a 

capacidade de computação atual, o processo de fatoração levaria milhares de anos. 

O tempo de codificação de uma mensagem é praticamente desprezível, mas o 

tempo de decodificação pode tornar o processo inviável.  

A principal aplicação atual do algoritmo RSA são as assinaturas digitais, 

como pode ser visto no procedimento descrito na figura 8. 

 

Figura 8 – Encriptamento e Desencriptamento, usando chaves pública e privada.  
FONTE: Silva et al. (2011) (modificado pelo autor, 2014) 

 

Seu funcionamento é basicamente o resultado de dois cálculos matemáticos, 

sendo um para criptografar e outro para decriptografar. Sua segurança é baseada na 

dificuldade da fatoração de números inteiros extensos. A medida que a capacidade 

computacional está aumentando, o algoritmo RSA passa a utilizar chaves cada vez 

maiores, o que pode acarretar em uma determinada tranquilidade por um tempo, 

sendo que nos dias de hoje já são utilizadas chaves de 4096 bits Alberto et al. 

(2003). Para explicar seu funcionamento das operações realizadas pelo algoritmo 

RSA são:  
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Criptografar:        C=Me mod n 

Decriptografar:     M=Cd mod n 

Onde,  

“M” = mensagem a ser criptografada; 

“C” = mensagem criptografada; 

“e” = chave pública; 

“d” = chave privada; 

“n” = valor calculado pelos números primos escolhidos aleatoriamente; 

 

Para gerar o par de chaves RSA deve seguir os seguintes procedimentos: 

1. Selecionar dois números primos p e q grandes; 

2. Calcular o valor de n = p x q; 

3. Calcular φn = (p-1) x (q-1); 

4. Selecionar um inteiro “d” relativamente primo à φn (1 < d < φn); 

5. Calcular “e” de forma que (e x d) mod φn = 1; 

 

2.10.3 ALGORITMOS DE RESUMO 

 

Também conhecidos por algoritmos de assinatura digital, estes algoritmos 

que utilizam função hash para gerar um valor matemático para uma sequência de 

dados, mapeando textos plenos de tamanhos variados em um texto cifrado de 

tamanho fixo. Estes algoritmos são geralmente utilizados para converter mensagens 

extensas em mensagens menores que representam a mensagem original, conforme 

a figura 17. Os algoritmos mais comuns utilizados nos sistemas de PKI são: 

 Message Digest 5 ou algoritmo MD5; 

 Secure Hash Algorithm 1 ou algoritmo SHA-1; 

A combinação entre a função hash e algoritmos assimétricos definem a 

origem do conceito de assinatura digital. 
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2.11 ASSINATURA DIGITAL 

 

Assinatura digital é um conjunto de dados usados para garantir a integridade 

e autenticidade de uma determinada mensagem, pois resultam do uso dos 

algoritmos assimétricos, em que o remetente dos dados possui um par de chaves, 

sendo uma pública e a outra privada. O destinatário recebe a mensagem cifrada e 

usa uma chave de verificação para analisar a autenticidade da mensagem além de 

garantir que ela não foi modificada enquanto estava em transito. Estas chaves de 

assinatura e verificação são distintas, garantindo que o destinatário possa somente 

verificar a assinatura, mas não capaz de forjá-la. A figura 9 ilustra o processo de 

assinatura digital, mostrando que à mensagem original é aplicada em um algoritmo 

hash. Após isso, o resultado da função é criptografado utilizando a chave privada do 

autor. O resultado dessa criptografia é denominado assinatura digital da mensagem.  

 

Figura 9 - Função hash e algoritmo de criptografia assimétrica.  
FONTE: Toledo (2012) 

 

Para a verificação da assinatura digital, primeiramente é necessário aplicar o 

mesmo algoritmo de função hash na mensagem recebida gerando um hash da 

mensagem atual. Assim aplica-se o a chave pública do remetente para 

decriptografar a assinatura digital, é possível obter o hash esperado da mensagem. 

Se o hash esperado e atual tiverem o mesmo valor, pode-se concluir que a 

mensagem não foi alterada e que foi realmente assinada com a chave privada do 

remetente. O resultado dessa verificação de assinatura pode ser ilustrado na figura 

10 à seguir.  
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Figura 10 - Comparação de valores hash.  
FONTE: Toledo (2012) 

  

Em sistemas computacionais que utilizam o procedimento de criptografia 

assimétrica para geração de assinatura digital, são utilizados processadores que 

possuem certificação FIPS 140-2 Brown; Burrows (1994), atendendo requisitos de 

segurança, onde as chaves criptográficas ficam armazenadas de forma segura e 

inviolável. No Brasil, o conjunto de mecanismos que permite assinaturas e 

criptografias utilizando algoritmos assimétricos é conhecido por ICP – Infraestrutura 

de chaves públicas, que foi utilizado pelo governo federal para dar validade jurídica 

as transações eletrônicas. 

 

2.12 CERTIFICADO DIGITAL 

 

Um certificado digital, que também pode ser chamado de certificado de 

chave pública, é um arquivo eletrônico que contém um conjunto de informações 

referentes à entidade para o qual o certificado foi emitido (seja uma empresa, 

pessoa física ou computador) mais a chave pública referente à chave privada que se 

acredita ser de posse unicamente da entidade especificada no certificado Silva et al. 

(2011).  

Um certificado digital pode ser usado em diversas aplicações e transações 

eletrônicas já mencionadas na definição de certificação digital desta dissertação.  

Validando a Assinatura 
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O certificado digital possui uma estrutura formada por uma sequência de 

campos e atributos, sendo estes próprios de uma entidade específica. Estes campos 

contêm, no mínimo, informações necessárias a identificação do seu proprietário e da 

entidade que o emitiu, e à verificação da sua validade e autenticidade. Ardigo (2004) 

O formato de certificados digitais mais aceito e adotado atualmente tem 

como base o modelo especificado na recomendação ITU-T X.509 Versão 3, 

elaborado pelo Telecommunication Standardization Sector (ITU-T), o qual é 

integrante da International Telecommunication Union (ITU). Estas especificações 

permitem que diferentes aplicações que possuem mecanismos de certificação digital 

sejam capazes de manipular e extrair dados de certificados digitais e listas de 

certificados revogados, bem como interagir com os componentes de uma ICP. 

 

2.12.1 PADRÃO X.509 

 

O formato X.509 criado pela ITU-T foi publicado inicialmente em 1988 em 

sua primeira versão. Desde então, as versões posteriores foram agregando novos 

campos de dados, fazendo com que em 1996 chegasse a sua terceira versão com 

possibilidades de usar campos de extensão.  

A figura 11 demonstra o formato do certificado X.509 V3. Este certificado 

abrange um conjunto de campos definidos e de campos de extensão.  
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Figura 11 - Formato X.509 v3 
 FONTE:ITI (2014) 

 

Um campo de extensão possui três partes, são elas: tipo de extensão, 

indicador crítico e o valor de extensão.  

O tipo de extensão corresponde a um código identificador da extensão, 

definido através de um identificador de objeto (OID – Object Identifier). Já o 

indicador crítico é um campo que indica se a extensão é crítica ou não, geralmente 

representada por um valor booleano. A sua ausência indica que a extensão não é 

crítica, e quando estiver preenchida, as aplicações que utilizarem esse campo 

deverão reconhecer como critica. Quanto ao valor de extensão, significa que este 

campo armazena o real valor de um campo de extensão que é descrito pelo seu 

tipo. A tabela 2 define todos os campos do certificado digital no formato X.509 v3. 
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Tabela 2- Descrição dos campos de um certificado digital no formato X.509 v3. 

Nome do Campo Descrição 

Versão Número da versão X.509 do certificado, tendo como valor válido apenas 1, 2 ou 3. 

Número de série 

Identificador único do certificado e representado por um inteiro. Não deve haver mais de 

um certificado emitido com o mesmo número de série por uma mesma autoridade 

certificadora. 

Algoritmo de 

Assinatura 

Identificador do algoritmo usado para assinatura do certificado pela autoridade 

certificadora. 

Emissor Nome da autoridade certificadora que produziu e assinou o certificado. 

Período de 

Validade 

Intervalo de tempo de duração que determina quando um certificado deve ser considerado 

valido pelas aplicações. 

Assunto 
Identifica o dono da chave pública do certificado. O assunto deve ser único para cada 

assunto no certificado emitido por uma autoridade certificadora. 

Chave Pública 
Contém o valor da chave pública do certificado junto com informações de algoritmos com a 

chave deve ser usada. 

Identificador 

Único de Emissor 

(Opcional) 

Campo opcional para permitir o reuso de um emissor com o tempo. 

Identificador 

Único de Assunto 

(Opcional) 

Campo opcional para permitir o reuso de um assunto com o tempo. 

Extensões 

(Opcional) 
Campos complementares com informações adicionais personalizadas. 

FONTE:Silva et al. (2011) (modificado pelo autor, 2014) 

 

 

2.12.2 FORMATO PKCS  

 

A requisição do certificado no formato PKCS#10 pertence a um conjunto de 

normas RFC (request for comments), que definem documentos de referência junto 

da Comunidade Internet e que descrevem, especificam, ajudam a aplicação, 

padronizam e debatem a maioria das normas, padrões, tecnologias e protocolos 

ligados à Internet e às redes em geral. Assim, o PKCS (Public Key Cryptography 

Standards) é um conjunto de especificações criadas para padronizar os formatos e 

operações de criptografia. Os padrões utilizados na infraestrutura de chaves 

públicas são: 
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 PKCS#1 RSA Encryption Standard - Especificação de padrão de dados para 

o protocolo RSA, incluindo o padrão para criptografia e assinatura digital RSA 

e padrão para estocagem de chaves públicas e privadas; 

 PKCS#3 Diffie-Hellman Key Agreement Standard – Este padrão descreve o 

método para implementação de chaves no Diffie-Hellman, cujo objetivo deste 

padrão é fornecer protocolos para estabelecimento de conexões seguras; 

 PKCS#5 Password-Based Encryption Standard - Especificação de um padrão 

para proteção de dados para ser usar a criptografia baseada em senha com o 

DES; 

 PKCS#7 Cryptographic Message Syntax Standard – Este padrão descreve 

uma sintaxe geral para os dados serem criptografados e aplicados em 

assinaturas digitais e mensagens digitais.  

 PKCS#8 Private-Key Information Syntax Standard – Especificação de um 

padrão para estocagem de chaves privadas, incluindo a vantagem de 

criptografá-las com PKCS#5; 

 PKCS#10 Certification Request Syntax Standard - Especificação de um 

padrão para codificar requisições de certificados, incluindo o nome da pessoa 

que requisita o certificado e sua chave pública; 

 PKCS#11 Cryptographic Token Interface Standard – Este padrão descreve a 

interface de programação chamada “Cryptoki" utilizada para operações 

criptográficas em hardwares como tokens e smart cards; 

 PKCS#12 Personal Information Exchange Syntax Standard – Este padrão 

define o formato para armazenamento e transporte de chaves privadas, 

certificados, entre outros; 

 PKCS#13 Elliptic Curve Cryptography Standard – Padronização de algoritmos 

de criptografia baseado em curvas elípticas incluindo o formato, a geração de 

validação de chaves, assinaturas digitais, etc; 

 PKCS#15 Cryptographic Token Information Format Standard – É o padrão 

que define o uso da tecnologia de criptografia baseada em tokens; 
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2.12.3 SINTAXE ASN.1  

 

ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) é uma linguagem formal para a 

definição dos tipos de dados e dos valores utilizados para descrever estrutura de 

informações. O objetivo dessa linguagem é definir uma sintaxe abstrata sem forçar 

como a informação é codificada para a transmissão. Sua notação de estrutura de 

dados é descrita pela ISO8824. Utilizando a sintaxe ASN.1 é possível facilitar as 

estruturas de dados que são mais complexas, como os certificados digitais. Dentro 

do ASN.1, existem formatos que definem tipos, valores, subtipos e módulos, 

conforme ilustra a figura 12 do exemplo a seguir: 

 

Figura 12 - Tipo de dados estruturados na sintaxe ASN.1 
Fonte: Rezende (2004) 

Dentro do certificado padronizado na estrutura X.509, os dados estruturados 

no formato ASN.1 são ilustrados no seguinte formato da figura 13 abaixo: 

 

Figura 13 – Dados estruturados no formato ASN.1 em um certificado digital. 
Fonte:“Formato de Dados PKI” (2014)  

 

2.12.4 CODIFICAÇÃO DE CERTIFICADOS 

 

Com a estrutura do certificado já montada no padrão X.509 v3 e os dados de 

cada campo estruturados na sintaxe ASN.1, o certificado precisa ser transformado 

em um arquivo codificado para ser transmitido pela rede. Para transmissão do 
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certificado, foi definido pelo ITU-T alguns padrões de codificação das estruturas de 

dados que utilizam sintaxe ASN.1 para dentro da infraestrutura de chaves públicas. 

Existem alguns formatos de codificações que são utilizadas para garantir a 

segurança, são eles:  

 BER: o formato Basic Encoding Rules (BER) é um dos formatos de 

codificação definidos como parte da norma ASN.1. É uma norma para 

codificação de informação abstrata numa sequência de dados concreta. Dois 

subconjuntos de BER e DER (Distinguished Encoding Rules) e CER 

(Canonical Encoding Rules). 

 DER: o formato Distinguished Encoding Rules (DER) é utilizado em 

criptografia para garantir que dados, tais como um certificado X.509, que têm 

de ser assinados digitalmente produzam uma única representação 

serializada. O formato DER permite assinar e validar certificados X.509. 

 .cer, .crt: trata-se de um arquivo com a extensão .crt ou .cer que contém um 

único certificado X.509, utilizando o formato Distinguished Encoding Rules 

(DER), um conjunto de regras definido pela norma ASN.1 para formatação de 

dados binários. 

 .p7b, .p7c, .p7s: são arquivos com extensão .p7b têm uma mensagem Public 

Key Cryptography Standard #7 (PKCS#7) com um ou mais certificados X.509. 

A norma de segurança para e-mail S/MIME utiliza PKCS#7 em mensagens 

assinadas digitalmente e encriptadas. 

 .p12, .pfx: são arquivos com a extensão .p12 têm um formato de arquivo 

encriptado segundo a norma Public Key Cryptography Standard #12 

(PKCS#12). Este é um formato portátil para armazenar ou transportar chaves 

privadas, certificados e informação classificada de utilizadores. Esta norma 

suporta a transferência direta de informações pessoais em situações de 

privacidade e integridade; desde chaves públicas ou privadas a níveis de 

segurança mais baixos. 

 .pem: o formato .pem ou Privacy Enhanced Mail é um formato de proteção de 

e-mail que utiliza uma criptografia de chave pública. É uma codificação só de 

texto que pode ser utilizada em cabeçalhos de mensagens S/MIME. O 
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formato .pem é uma codificação base64 do certificado X.509 (formato DER 

binário) dentro de cabeçalhos de texto.  

 Base64: Consiste em utilizar caracteres ASCII para codificar qualquer tipo de 

dado codificado em 8 bits. Esta codificação é utilizada maciçamente nas 

trocas de correio eletrônico, permitindo assim transmitir qualquer documento 

(aplicação, vídeo, áudio, etc.) em anexo de um correio eletrônico codificando-

o com a ajuda de caracteres clássicos. 

 

2.12.5 CICLO DE VIDA DO CERTIFICADO DIGITAL 

 

Um certificado digital possui um tempo de vida finito. O seu ciclo de vida tem 

início na sua requisição e estende-se por todas as fases, que correspondem a 

requisição, emissão, aceitação pelo requerente, uso, suspensão, revogação e 

expiração. Ardigo (2004) 

A primeira fase compreende a criação de requisição de certificado e seu 

envio para uma entidade validadora. Esta requisição corresponde a um documento 

eletrônico contendo as informações do requerente, tais como seu nome e a 

organização que ele pertence e a chave pública que será certificada. A assinatura 

deste documento é realizada através da chave privada correspondente à chave 

pública. 

A validação da requisição de certificado é feita por uma autoridade de 

registro ou pela autoridade certificadora que emitira o certificado através de uma 

política previamente estabelecida. Após a validação da requisição, a Autoridade 

Certificadora emite o certificado digital e posteriormente o disponibiliza para que o 

requerente possa iniciar o seu uso. 

A suspensão de um certificado é uma ação preventiva que visa impedir o 

uso do certificado durante um período de tempo estabelecido. Já a revogação de um 

certificado pode ser motivada por uma situação específica, como por exemplo, a 

chave privada deste certificado foi comprometida ou violada. 

Já a fase final do ciclo de vida do certificado digital corresponde a expiração 

do certificado, a qual ocorre quando o período de validade é transcorrido. Todo o 

ciclo de vida do certificado digital pode ser ilustrado na figura 14 abaixo. 
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Figura 14 - Ciclo de vida de um certificado digital.  
FONTE: Ardigo (2004)  

 

 

 

2.12.6 LISTA DE CERTIFICADOS REVOGADOS 

 

O período de validade de um certificado digital no formato X.509 varia de 

alguns meses a alguns anos de acordo com o tempo estipulado pela autoridade 

certificadora. O certificado é considerado invalido quando expira o período de 

validade.  

Em algumas situações como violação de segurança ou modificações nas 

informações relacionadas ao proprietário do certificado é preciso revoga-lo antes de 

expirar seu período de validade. Nesses casos, as entidades que emitem 

certificados devem possuir mecanismos que permitam mudar o estado de revogação 

de certificados.  

As listas de certificados revogados (LCR) são mecanismos que uma 

autoridade certificadora (AC) usa para publicar e disseminar informação sobre 

certificados revogados. Uma LCR é uma estrutura de dados, digitalmente assinada 

pela AC, que contem dia e hora da publicação da LCR, nome da AC e os números 

de série de todos os certificados revogados que ainda não foram expirados. Ao 
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trabalhar com certificados, uma aplicação deve obter a LCR mais recente e verificar 

se o número de série do certificado que está se tentando usar na aplicação está na 

LCR.  

 

2.13 INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS 

 

Segundo Silva et al. (2011), a adoção da tecnologia de chaves públicas 

requer uma infraestrutura de chaves públicas (ICP) que define o conjunto de 

padrões utilizados, autoridades certificadoras, estrutura entre autoridades 

certificadoras, métodos para validar certificados, protocolos de gerenciamento, 

ferramentas de interoperabilidade e suporte legislativo.  

Protocolos de operação detalham os requisitos necessários para entrega 

dos certificados e informação de certificados inválidos dentro da ICP. Protocolos de 

gerenciamento incluem requisitos para interações on-line e off-line entre diferentes 

componentes de duas ICP, como por exemplo, uma AC e um sistema que usa 

certificado para comunicação com duas ACs. 

 

 

 

 

2.13.1 AUTORIDADE CERTIFICADORA (AC) 

 

As autoridades certificadoras podem ser classificadas como Autoridade 

Certificadora raiz (AC-Raiz) e autoridade certificadora (AC). A Autoridade 

Certificadora Raiz (AC-Raiz) é a primeira autoridade da cadeia de certificação, pois 

executa as Políticas de Certificados e normas técnicas e operacionais aprovadas 

pelo Comitê Gestor da ICP Vigente. Portanto, compete à AC-Raiz emitir, expedir, 

distribuir, revogar e gerenciar os certificados das autoridades certificadoras de nível 

imediatamente subsequente ao seu. 

A AC-Raiz também está encarregada de emitir a lista de certificados 

revogados (LCR) além de fiscalizar e auditar as Autoridades Certificadoras (ACs), 

Autoridades de Registro (ARs) e demais prestadores de serviço habilitados na ICP. 

Além disso, verifica se as ACs estão atuando em conformidade com as diretrizes e 
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normas técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP. No Brasil, a ICP é 

gerenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), que 

caracteriza uma autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da 

República, cujo objetivo é manter a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, 

denominada ICP-Brasil, sendo a primeira autoridade da cadeia de certificação - AC 

Raiz. 

Já uma Autoridade Certificadora (AC) é uma entidade, pública ou privada, 

subordinada à hierarquia da ICP, (no caso do Brasil, subordinada a ICP-Brasil), é 

responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar certificados digitais. 

Tem a responsabilidade de verificar se o titular do certificado possui a chave privada 

que corresponde à chave pública que faz parte do certificado. Possuem também a 

função de criar e assinar digitalmente o certificado do assinante, onde o certificado 

emitido pela AC representa a declaração da identidade do titular, que possui um par 

único de chaves (pública/privada). 

Cabe também à AC emitir listas de certificados revogados (LCR) e manter 

registros de suas operações sempre obedecendo às práticas definidas na 

Declaração de Práticas de Certificação (DPC). Além de estabelecer e fazer cumprir, 

pelas Autoridades de Registro (ARs) a ela vinculadas, as políticas de segurança 

necessárias para garantir a autenticidade da identificação realizada. 

Uma AC pode emitir certificados para qualquer tipo de entidade ou até 

mesmo outra AC, que recebe uma requisição de certificado contendo dados da 

entidade ou pessoa requerente. Então, a AC valida esses dados e então emitira o 

certificado digital através com os dados do requerente.  

Este serviço prestado pela AC exige um alto nível de segurança, tornando 

necessário a implantação de políticas de segurança rígidas e eficazes, 

principalmente para a proteção da chave privada, pois a AC a utiliza para assinar os 

certificados emitidos. Devido à aplicação da AC, estas políticas de segurança devem 

prever a criação de um perímetro seguro, ou seja, devem-se utilizar barreiras físicas, 

logicas e humanas. 

De acordo com Julibio Ardigo (2004), o item mais crítico de uma ICP é a 

manutenção da chave privada da AC, em maior grau de criticidade, a da AC raiz. O 

eventual comprometimento da chave privada de uma AC implica na destruição da 

confiança depositada sobre todos os documentos que ela emitiu, e 
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consequentemente na invalidação destes, uma vez que eles serão passíveis de 

fraude. 

Em virtude deste fato, as ACs podem adotar mecanismos que incrementem 

o grau de segurança das chaves através do uso de módulos criptográficos de 

hardware que seguem o padrão FIPS1 140-2. Estes equipamentos são responsáveis 

pela geração do par de chaves e a manutenção da chave privada. 

 

2.13.2 AUTORIDADE DE REGISTRO (AR) 

 

Uma Autoridade de Registro (AR) é responsável pela interface entre o 

usuário e a Autoridade Certificadora. Vinculada a uma AC, tem por objetivo o 

recebimento, validação, encaminhamento de solicitações de emissão ou revogação 

de certificados digitais e identificação, de forma presencial, de seus solicitantes. É 

responsabilidade da AR manter registros de suas operações. Pode estar fisicamente 

localizada em uma AC ou ser uma entidade de registro remota ITI (2014). Estas 

funções destinadas às autoridades de registro constituem na análise e validação de 

dados constantes em requisições de certificados enviadas por usuários.  

 As validações dos dados obedecem a políticas e procedimentos previamente 

estabelecidos, como verificação de documentos, presença física do solicitante e 

comprovação da posse da chave privada. Ford; Baum (2000) Ao receber uma 

requisição de certificado, a AR procede com análise dos dados contidos nesta, 

utilizando a política estabelecida. Se validados os dados, a AR assina digitalmente a 

requisição, o que comprova a sua validade, e a envia a AC que emitirá o certificado. 

Cabe à AC a emissão do certificado digital. 

 

2.13.3 INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA (ICP-BRASIL) 

 

 A infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) é uma cadeia 

hierárquica e de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para 

identificação virtual do cidadão, criada através da Medida Provisória nº 2.200-2, de 

24 de Agosto de 2001. Observa-se que o modelo adotado pelo Brasil foi o de 

certificação com raiz única, sendo que o ITI, além de desempenhar o papel de 

Autoridade Certificadora Raiz (AC-Raiz), também tem o papel de credenciar e 

http://www.iti.gov.br/images/icp-brasil/legislacao/Medida%20Provisoria/MEDIDA_PROVIS_RIA_2_200_2_D.pdf
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descredenciar os demais participantes da cadeia, supervisionar e fazer auditoria dos 

processos. A figura 15 demonstra a estrutura genérica, onde as Autoridades 

Certificadoras de segundo nível representam as funções das autoridades de registro. 

ITI (2014)  

 

 

 

2.14 ESTADO DA ARTE 

 

Desde que se iniciaram os estudos relacionados à segurança em redes 

elétricas inteligentes, foram publicados diversos trabalhos como normas e artigos, 

visando soluções que possam estar elevando cada vez mais os níveis de segurança 

aplicados a essas redes. 

Em setembro de 2010, o NIST lançou o documento de referencia NISTR-

7628 (Introduction to NISTIR 7628 – Guidelines for Smart Grid Cyber Security), cujo 

documento trata de um guia de referência para segurança aplicado em Redes 

Elétricas Inteligentes Smart et al. (2010). Além deste documento, existem vários 

estudos realizados por entidades envolvidas nas implementações dessas redes 

elétricas inteligentes, motivados a implementar a segurança cibernética necessária 

para proteção dessas redes, onde em alguns países onde a concepção dessas 

redes já se tornou realidade, esse assunto já é tratado como prioridade.McDaniel; 

McLaughlin (2012) 

Figura 15 – Estrutura genérica de uma infraestrutura como a ICP-Brasil.  
FONTE: ITI (2014) 
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No Brasil o Instituto nacional de tecnologia da informação através do ICP-

Brasil lançou o documento em outubro de 2010 “Padrões e algoritmos criptográficos 

da ICP-Brasil (DOC ICP-01.01)”. Este documento regulamenta os padrões de 

hardware, os algoritmos e parâmetros criptográficos a serem empregados em todos 

os processos realizados no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 

(ICP-Brasil), que incluem a geração de chaves criptográficas, solicitação, emissão e 

revogação de certificados digitais, geração e verificação de assinaturas digitais, 

cifração de mensagens e autenticação com certificados digitais. 

Em Dezembro de 2010 Todd Baumeister publicou o artigo “Literature Review 

on Smart Grid Cyber Security” Baumeister (2010) , cujo documento apresenta uma 

análise de segurança cibernética nas redes elétricas inteligentes. Neste artigo, o 

autor apresenta as cinco categorias que compõem as redes elétricas inteligentes, 

como o sistema de Controle de Processos (PCS) de segurança, medidor eletronico 

inteligente de segurança, sistemas de Alimentação com elevado níveis de 

segurança, protocolos de comunicação seguros para redes elétricas inteligentes e 

análise de segurança em redes eletricas inteligentes simuladas.  

Em março de 2012 Gamage e  McMillin publicaram o artigo “Mitigating Event 

Confidentiality Violations in Smart Grids: An Information Flow Security-Based 

Approach” Gamage et al. (2012) que apresenta o desenvolvimento de sistemas 

eficientes com base em informações de propriedades de segurança de fluxo que 

podem mitigar violações de confidencialidade em redes inteligentes; 

Em janeiro de 2012, Tabrizi e Karthik publicaram o artigo “A Model-Based 

Intrusion Detection System for Smart Meters” Tabrizi (2012) que apresenta um 

modelo de um sistema de detecção de intrusão para medidores eletrônicos 

inteligentes com pouca memória e pouco poder de processamento que utilizam 

código aberto. 

Em Julho de 2013 Yan, Hu e Qian publicaram o artigo "An efficient security 

protocol for advanced metering infrastructure in smart grid"nYan et al. (2013) onde 

os autores apresentam um modelo de protocolo de segurança para infraestrutura de 

medição avançadaem redes elétricas inteligentes, considerando suas 

vulnerabilidades. 

Em janeiro de 2013, Faisal, Aung, Williams e Sanchez publicaram o artigo 

“Data-Stream-Based Intrusion Detection System for Advanced Metering 

Infrastructure in Smart Grid: A Feasibility Study” Faisal et al. (2013) que relaciona um 
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estudo de caso sobre um sistema de detecção de intrusão (IDS) para infraestrutura 

de medição avançada como segunda linha de defesa após os métodos de 

segurança primários.  

Em dezembro de 2014, Feng e Qian publicaram o artigo "A security protocol 

for advanced metering infrastructure in smart grid" Ye et al. (2014) propondo um 

protocolo de segurança para infraestrutura de medição avançada(AMI) em redes 

elétricas inteligentes ja considerando as vulnerabilidades das tecnolodias de redes 

cabeadas e redes em malha sem fio convencionais.  

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O medidor eletrônico inteligente utilizado no projeto foi desenvolvido pelo 

Lactec para o programa Light smart grid contendo algumas inovações, sendo uma 

delas a segurança na comunicação utilizando certificação digital dentro do conceito 

de Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP). Neste projeto, os medidores 

desenvolvidos possuem diferentes versões, como medidor monofásico, e polifásico 

(bifásico e trifásico). Dentre suas derivações encontram-se também os medidores de 

iluminação Pública (medidor de IP), eletroposto, medidor pré-pago e medidor de 

balanço energético.  

Foi desenvolvido somente um software embarcado para todos os tipos de 

medidores, mas para cada versão o software embarcado foi compilado para cada 

modelo de hardware descrito acima. Na figura 16 mostra o ambiente de 

desenvolvimento e testes dos medidores, contendo a interface de depuração do 

software, além de um computador especifico para análise de funcionamento da 

comunicação ZigBee entre o medidor e o gateway. 
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Figura 16 – Ambiente de desenvolvimento e testes dos medidores desenvolvidos no projeto.  
FONTE: (O autor, 2014) 

  

De maneira geral, o diagrama de blocos dos medidores do projeto é o 

mesmo da figura 17 abaixo, sendo que as funcionalidades são habilitadas de acordo 

com a aplicação, como a comunicação PLC. Já no quesito segurança, todos os 

medidores utilizam o mesmo chip criptográfico para certificação digital.  

   

Figura 17 - Diagrama de blocos do medidor eletrônico inteligente.  
FONTE: (O autor, 2014) 
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O foco desta dissertação concentra-se na interface de comunicação do 

medidor com o servidor (middleware), onde todos os dados de registros dos 

medidores trafegam pela rede através do protocolo ABNT acrescentada da 

assinatura digital, baseado na Infraestrutura de chaves públicas. Quando a 

comunicação é realizada através da rede mesh, o comando ABNT+Assinatura digital 

estão encapsulados no protocolo da rede ZigBee, e assim que a leitura é feita 

através da interface ótica, o software leitor e o medidor devem possuir certificado 

digital gerado pela mesma autoridade certificadora. Este procedimento será 

detalhado na sequência do trabalho. 

 

3.1 INTERFACES DE COMUNICAÇÃO 

 

3.1.1  INTERFACE SERIAL/ÓPTICA 

 

A interface óptica utilizada no medidor consiste em um circuito com 

acoplador óptico, que é responsável por realizar a conversão de uma leitura física e 

visual do medidor de energia em um sinal elétrico para ser tratado pelo 

microcontrolador.  

Os acopladores ópticos são amplamente usados na transferência de sinais e 

informações entre circuitos onde é necessário existir um isolamento elétrico entre os 

dispositivos. Existem diversas formas de se utilizar um acoplador óptico, 

dependendo apenas do tipo de sinal que será transmitido, que no caso dos 

medidores eletrônicos de energia referem-se aos comandos ABNT. 

Para medidores eletrônicos, o item 5.13 da norma ABNT 14519 define o 

padrão de uma interface serial, dotada de isolador óptico. Esta interface serial deve 

possuir as seguintes características:  

a) Acoplamento óptico (infravermelho) no próprio conector; 

b) As distâncias entre transmissor e receptor deve ser de 10 mm ± 1 mm; 

c) O desvio máximo permitido entre os eixos ópticos do foto-emissor e do 

fotorreceptor deve ser de 10°; 

d) A transmissão deve ser assíncrona, bidirecional não simultânea, e uma taxa 

inicial de 9600 bits por segundo podendo ser também a 1200 bits por 

segundo. 
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3.1.2 INTERFACE ZIGBEE 

 

Para o medidor eletrônico desenvolvido no projeto, a comunicação remota 

por rede ZigBee foi colocada como um dos requisitos. Para isso, foi utilizado um 

modulo ZigBee comercial do fabricante LS Research, o modelo ProFlex01-R2.  

O módulo Zigbee ProFlex01-R2 utilizado no medidor é composto de um 

microcontrolador da Texas Instruments (Part Number: MSP430F5437A) e de um 

circuito de radiofrequência, operando em 2.4GHz. Este módulo é responsável pelo 

armazenamento e execução do firmware bem como toda a comunicação sem fio 

com a rede de dados dentro do conceito de pilha protocolar descrito no anexo 1 na  

seção 8.1.1. Na figura 18 é possível visualizar o modulo utilizado. Já a figura 19 

demonstra como é feita a comunicação entre medidor e servidor de dados utilizando 

a rede ZigBee. 

 

Figura 18 - Modulo Zigbee utilizado no hardware do medidor.  
FONTE: (LS Research, 2014) 

 

Na tabela 3 é possível verificar todas as especificações deste modulo. 

 

Tabela 3 - Especificações do Modulo Zigbee utilizado no hardware do medidor IP.  

ESPECIFICAÇÕES 
 

Standards Supports IEEE 802.15.4, ZigBee®, 6LoWPAN, SimpliciTI, FLEXConnect™ 

Host Interface UART 

Vcc Min 2.0 Volts 

Vcc Max 3.3 Volts 

Operating Temp Range -40 to +85 °C 

Transmit Power* 20.0 dBm 

Rx Sensitivity* -98 dBm, 1% PER 

Transmit Current* 149 mA, 2440 MHz, 3.3V, +25°C, +20 dBm  

Receive Current* 30 mA, 2440 MHz, 3.3V, +25°C, -50 dBm input 

Sleep Current* <3uA 

FONTE: (LS Research, 2014) 
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Figura 19 – Comunicação entre medidor e servidor utilizando a rede ZigBee.  
FONTE: (O autor, 2014) 

 

3.2 PROTOCOLO ABNT 

 

Este protocolo foi definido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT como NBR 14522, cujo protocolo define o padrão de intercâmbio de 

informações no sistema de medição de energia elétrica, de forma a se alcançar a 

compatibilidade entre os sistemas e equipamentos de medição de energia de 

diferentes procedências. Este padrão define os seguintes itens: 

1. Comunicação convencional medidor/leitor; 

2. Comunicação direcional medidor/leitor; 

3. Comunicação remota com medidores (síncrona); 

4. Arquivo de dados lidos (formato público); 

5. Arquivo de parâmetros para medidor; 

6. Arquivo de programa para medidor; 

7. Saída do consumidor; 

8. Comunicação leitora direcional/computador; 

9. Comunicação leitora/computador; 

10. Comunicação remota com medidores (assíncrona); 

11. Códigos e grandezas do mostrador; 

12. Códigos de comandos e operação da leitora. 
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Esta forma de comunicação foi relacionada às seguintes referências 

normativas: 

 ANSI - 83.48:1977 - Magnetic tape cassettes for information interchange; 

 IEEE - 754-1985 IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic 1985;  

Para a transmissão do protocolo ABNT, existem determinados bytes que 

formam as mensagens. Para efetivar a comunicação, o comando de requisição de 

leitura ou parametrização consiste em um bloco de dados com tamanho fixo de 64 

octetos acrescentando mais 2 octetos de CRC transmitidas de um leitor/middleware 

para o equipamento de medição. Para a formação da resposta, o medidor ou 

equipamento de medição utiliza blocos de dados com 256 octetos com mais 2 

octetos de CRC, transmitidas para o leitor/middleware. Na tabela 5 é possível 

verificar a lista de todos os comandos ABNT previstos na norma, e na figura 20 é 

possível visualizar o funcionamento de um comando entre medidor registrador e 

leitor. 

 

3.2.1 REGRAS DO PROTOCOLO 

 

Para iniciar uma seção de conexão, existem caracteres sinalizadores que 

são utilizados para auxiliar o fluxo de comandos e respostas. Esses caracteres 

sinalizadores são mostrados na tabela 4. 

  

Tabela 4 - Regras do Protocolo ABNT.  

Sinalizador Valor 

<ENQ> 0X05 

<ACK> 0X06 

<NAK> 0X15 

<WAIT> 0X10 

<BYTE> 0X00 a 0XFF 

<CÓDIGO> 01 a 99 BCD, exceto 05, 06, 10 e 15 

<CRC> Algoritmo CRC16  

<COM> 63 <BYTE> 

<RES> 255 <BYTE> 

<SINALIZADOR> <ENQ> ou <ACK> ou <NAK> ou <WAIT> 

<COMANDO> <CÓDIGO><COM><CRC> 

<RESPOSTA> <CÓDIGO><RES><CRC> 

FONTE: (ABNT NBR 14522) (Modificado pelo autor, 2014) 
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Os comandos mais utilizados em uma seção de comunicação do protocolo 

ABNT são: 

 

 ENQ: Utilizado para sincronizar a comunicação. 

 ACK: Significa que a última RESPOSTA transmitida foi recebida corretamente 

pelo Leitor. 

 NAK: Significa que o último bloco transmitido foi recebido na íntegra, mas com 

erro de cheque. Assim, o equipamento que recebe o NAK deve retransmitir o 

bloco novamente. 

 WAIT: Utilizado tanto pelo Leitor como pelo Registrador Digital para provocar 

um atraso de Sequência. 

 

Na figura 20 é possível visualizar a estrutura temporal de comunicação do 

protocolo ABNT entre o registrador e o medidor.  

 

 

Figura 20 - estrutura temporal de comunicação do protocolo ABNT entre o registrador e o medidor. 
FONTE: (ABNT NBR 14522) (Modificado pelo autor, 2014) 

Este diagrama de conexão representa a comunicação entre os dispositivos 

com resposta simples. Para comandos com resposta composta a diferença 

encontra-se na <RESPOSTA>, onde o <ACK> é referente a cada parte da 

mensagem enviada. Para comandos que possuem algum erro de parâmetro ou de 

CRC, a resposta é <NAK>. 
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Os comandos ABNT previstos na norma NBR14522 são os seguintes: 

 

 

 

Tabela 5 - Comandos ABNT definidos na norma NBR14522.  

Comando Descrição 

11 Pedido de abertura de comunicação com senha 

12 Programação de senha de cliente de gerente e habilitação de senha 

13 Pedido de string para cálculo de senha 

14 Leitura das grandezas instantâneas 

20 Leitura de parâmetros com reposição de demanda 

21 Leitura de parâmetros sem reposição de demanda atuais 

22 Leitura de parâmetros sem reposição de demanda anteriores 

23 Leitura de registradores após a última reposição de demanda 

24 Leitura de registradores relativos à última reposição de demanda 

25 Leitura dos períodos de falta de energia 

26 Leitura dos contadores da memória de massa desde a última reposição de demanda 

27 Leitura dos contadores da memória de massa anteriores a última reposição de demanda 

28 Leitura dos registros de alterações 

29 Alteração da data 

30 Alteração da hora 

31 Alteração do intervalo de demanda 

32 Alteração dos feriados nacionais 

33 Alteração das constantes de multiplicação 

34 Alteração dos períodos sazonais 

35 Alteração dos segmentos horários 

36 Alteração do horário reservado 

37 Alteração da condição de ocorrência no registrador 

38 Inicialização do registrador 

39 Informação de comando não implementado 

40 Informação de ocorrência no registrador 

41 Leitura de registradores parciais anteriores do canal 1 

42 Leitura de registradores parciais anteriores do canal 2 

43 Leitura de registradores parciais anteriores do canal 3 

44 Leitura de registradores parciais atuais do canal 1 

45 Leitura de registradores parciais atuais do canal 2 

46 Leitura de registradores parciais atuais do canal 3 

47 Alteração da forma de cálculo da demanda máxima 

48 Leitura dos registradores de medição centralizada 

49 Configuração dos dados do registrador para medição centralizada (Obsoleto) 

51 Leitura de parâmetros sem reposição de demanda, com leitura de memória de massa 

52 Leitura dos contadores da memória de massa 

53 Inicialização da carga de programa 

54 Transferência de programa 

55 Finalização da carga de programa 

56 Alteração da condição de visualização das demandas em ponta 
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Tabela 5 – Comandos ABNT definidos na norma NBR14522 

Comando Descrição 

58 Configuração de dados do registrador para medição centralizado 

59 Alteração da condição de visualização dos códigos adicionais do canal 2 

63 Alteração da condição da reposição de demanda automática 

64 Alteração do horário de verão 

65 Alteração do conjunto 2 de segmentos horários 

66 Alteração das grandezas dos canais 

67 Alteração da tarifa de reativos 

68 Alteração da base de tempo do relógio 

69 Alteração do tempo mínimo dos pulsos 

70 Leitura da tabela de comandos disponíveis no Medidor/Registrador (Obsoleto) 

73 Alteração do intervalo de memória de massa 

74 Alteração do tipo de reversão dos pulsos 

75 Alteração do tempo de apresentação de grandezas no display 

76 Alteração da condição de divisão por 100 das grandezas do mostrador 

77 Alteração dos segmentos horários dos sábados domingos e feriados 

78 Alteração do horário composto 

79 Alteração da condição de visualização dos códigos do mostrador 

80 Leitura de parâmetros de medição 

81 Alteração da condição da serial do consumidor estendida 

84 Alteração de parâmetros de QDT e DTD 

87 Alteração ou leitura do código da instalação 

88 Alteração ou leitura de parâmetros de Compensação de Perdas 

90 Alteração do modo de apresentação das grandezas no display 

91 Modo de calibração de reativo 

92 Posto universal 

93 Alteração de constantes ke, kh, tp e tc e do modo do registrador (Obsoleto) 

95 Alteração e leitura genérica de parâmetros modo 1 

98 Comando estendido com resposta simples 

98 12 - Comandos de cadastro da senha de usuário 

98 30 - Micro ajuste do relógio 

98 32 - Leitura e alteração de feriados 

99 Comando reservado para carga rápida de programa operacional 

FONTE: (ABNT NBR 14522) (Modificado pelo autor, 2014) 

Além desses comandos listados pela norma ABNT, foi necessário criar 

novos comandos para atender as funcionalidades do medidor. Dentro do contexto do 

projeto, esses comandos foram tratados como comandos extras. Esses comandos 

extras utilizam a mesma estrutura dos comandos definidos na norma, porém suas 

funcionalidades podem ser visualizadas na tabela 6 observada a seguir.  

Tabela 6 - Comandos com funcionalidades extras no formato ABNT para o medidor eletrônico.  

Comando Descrição 

1C Habilita/Desabilita Lockout 

1D Configuração de Parâmetros de Lockout 
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Tabela 6 – Comandos com funcionalidades extras no formato ABNT para o medidor eletrônico. 

Comando Descrição 

A0 Notificação de Alarmes 1 

A1 Notificação de Alarmes 2 

A2 Notificação de Alarmes da Caixa 

A3 Recuperação de Log (comando composto) 

A4 Recuperação de Log (comando composto) 

A5 Recuperação de Log (comando composto) 

A6 Recuperação de Log (comando composto) 

A7 Gestão de Ativos 

A8 Parametrização de alarmes 

A9 Notificação de Alarmes Medidor de Iluminação Pública 

B0 Agendamento de Comandos 

B1 Índices de Qualidade 

B2 Envio de Mensagens  

B3 Configuração/Leitura de Parâmetros 

B4 Configuração/Leitura Tarifa STEP 

B5 Bypass de Limitação de Potência 

B6 Corte de Medidor 

B7 Religamento de Medidor 

B8 Trem de Pulsos Porta Ótica 

B9 Pareamento com o Display Remoto 

BA Parcelamento de Dívida (Comando Composto) 

BB Configuração da Periodicidade de Envio de Dados ao Display 

BC Configuração de Tarifa Reversa 

BD Nomes de Tarifas 

C0 Criação ou recriação do par de chaves 

C1 Solicitação do PKCS#10 

C2 Solicitação da Chave Pública do medidor 

C3 Upload do Certificado Digital (PKCS#7) 

C4 Solicitação do Certificado Digital 

C5 Solicitação de status de segurança  

C6 Ativar/Desativar criptografia e assinatura digital por tipo de comando 

C7 Limpar chaves públicas de terceiros do cachê 

C8 Solicitação de lista de comandos por status 

C9 Upload da chave publica  

CC Verificar IHD instalado 

CD Habilitar Receptor PLC para Balanço Energético 

D6 Enviar comando AT Zigbee 

D8 Dados Assinados a cada 1 kWh (Comando Composto) 

D9 Dados Assinados a cada dia (Comando Composto) 

DA Dados Assinados no fechamento de fatura (Comando Composto) 

DF Configuração de Canais 

F2 Configuração do IHD 

F3 Configuração/Leitura de Visibilidade das Telas do Display 

F4 Configuração do 4º Posto 

F5 Configuração de Metas 

FONTE: (O autor, 2014). 
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A figura 21 ilustra a execução de um comando ABNT entre o leitor e o 

registrador, que foi enviado através de uma comunicação óptica serial e não possui 

nenhum requisito de segurança. 

 

Figura 21 - execução de um comando ABNT entre o leitor e o registrador, que foi enviado através de 
uma comunicação óptica serial. 

 FONTE: (O autor, 2014). 

  

Para a concepção das redes elétricas inteligentes, este comando pode ser 

executado remotamente através de uma interface sem fio. No caso deste medidor 

eletrônico com interface ZigBee, este comando ABNT está encapsulado dentro do 

pacote ZigBee conforme o modelo de camadas apresentado na figura 57 da seção 

8.1.1. A figura 22 representa o encapsulamento do comando de leitura de grandezas 

instantâneas (comando ABNT 14) dentro de um pacote ZigBee, onde o comando foi 

enviado por um software de gerenciamento e recebido por um medidor eletrônico. 

Para esta verificação, foi utilizado um software analisador de rede, comumente 

chamado de sniffer, que utiliza uma antena ZigBee e recebe todos os pacotes de 

dados trocados entre os dispositivos de uma rede. 
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Figura 22 - Comando ABNT encapsulado dentro de um pacote ZigBee verificado por um software 
analisador de rede (sniffer).  

FONTE: (O autor, 2014). 

 

3.3 CHIP CRIPTOGRÁFICO  

 

No desenvolvimento do medidor inteligente do projeto, foi utilizado um chip 

de criptografia para a execução de todo o procedimento de assinatura e certificação 

digital. Existem alguns fabricantes de componentes eletrônicos que disponibilizam 

chips criptográficos como a Renesas, Atmel, Freescale e Infinion e a Inside Secure, 

porém cada um possui características para determinadas aplicações. O chip 

criptográfico escolhido foi o VaultIC420 desenvolvido pela Inside Secure, devido a 

flexibilidade em seu modo de funcionamento, além de possuir certificação FIPS 140-

2.  

Este chip possui um eficiente sistema de segurança e o par de chaves 

(pública e privada) utilizado neste processo ficam armazenadas em sua memória 

protegida. As principais características do chip criptográfico VaultIC420 são: 
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Tabela 7 - Especificações do chip criptográfico VaultIC420). 

Cryptographic 
Algorithms 
 

DES / 3DES 

AES 128/192/256 bits 

RSA up to 4096 bits 

DSA up to 2048 bits 

ECC up to 384 bits 
 

Packages 
 

44-QFN (RoHS compliant) 7mm x 7mm 

8-SOIC (RoHS compliant) 5mm x 5mm 
 

Communication 
 

USB 2.0 Full Speed Certified, USB CCID compliant 

High Speed Slave SPI Serial Interface, INSIDE’s Proprietary Protocol 

I²C (Two Wire Interface), INSIDE’s Proprietary Protocol 

ISO7816 UART using T=0 or T=1 Protocols 
 

Peripherals 
 

8-/16-bit RISC CPU 

Hardware Random Number Generator 

Hardware 3DES Crypto Accelerator (112-bits keys) 

Hardware AES Crypto Accelerator 

Hardware 32-bit Public Key Crypto Accelerator 
 

Memory 
 

File System 32 Kbytes 

Write Endurance 100 Kcycles/Data Retention 10 Years 

2ms Program + 2ms Erase 
 

Features 
 

FIPS 140-2 Identity-based authentication using password, Secure Channel    
Protocol (SCP02 / SCP03) or Microsoft® Minicard Driver strong authentication 

Rights Management (Administrator, Approved User, Non-approved User...) 

Embedded Dynamic FAT12 File System 
 

Certification targeted 
 

EAL4+ Ready 

FIPS 140-2 Security Level 3 

Microsoft CSP minidriver compliant 

SSL support 

PKCS#11 

Microsoft MS-CAPI 
 

FONTE: (Inside Secure, 2014 

Para os procedimentos de certificação digital que seguem os requisitos 

descritos nas normas PKCS, foi utilizado o algoritmo RSA 1024 Bits devido a 

capacidade de processamento do processador do medidor e a quantidade de dados 

enviados e recebidos pela rede ZigBee, o que na pratica acrescenta a assinatura 

digital de 128 Bytes em cada pacote de dados.  
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3.4 PROTOCOLO APDU 

 

O envio de dados para o chip criptográfico é feito utilizando o protocolo 

APDU (Aplication protocol data units), cujo protocolo é comumente utilizado em 

sistemas de cartões inteligentes (smart cards). 

Protocolo APDU geralmente é utilizado entre um host e um cartão inteligente 

para troca de mensagens de modo a efetuar o envio e recebimento de dados, 

possuindo o mesmo formato para envio de dados nos dois sentidos entre o host e o 

cartão inteligente. 

Um comando APDU pode ser subdividido em cabeçalho e corpo. O 

cabeçalho é formado por quatro componentes, sendo cada componente formado por 

um byte, logo, o cabeçalho é formado por quatro bytes, são eles: 

 CLA: classe;  

 INS: código da instrução a ser executada no smart card;  

 P1 e P2: representam parâmetros que podem ser utilizados de maneira a 

alterar o processamento a ser efetuado em uma instrução.  

Já o corpo do comando APDU é formado por 3 campos que contém os 

dados relevantes a execução do comando e o seu tamanho em bytes. Estes campos 

são opcionais, são eles: 

 LC: Byte que indica o tamanho dos dados transmitidos no comando APDU;  

 Dados opcionais: campo com os bytes enviado sendo seu tamanho informado 

em LC. Caso LC seja 0x00, este campo não será utilizado;  

 LE: quantidade de bytes esperados como resposta a um comando enviado ao 

smart card. 

A estrutura de requisição do comando APDU com todos os bytes do 

cabeçalho e do corpo podem ser verificados na figura 23. 
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Figura 23 - Estrutura de requisição de um comando APDU 
FONTE: Guthery; Jurgensen (2002)  

Já a resposta dos comandos APDU pode ser subdividida em duas partes, 

dados opcionais e Status Word (SW) (figura 24), são elas:  

 Dados opcionais: como resposta a um comando APDU, o smart card pode 

enviar bytes ao host que representam o resultado do processamento 

solicitado;  

 Status Word (SW): formado por dois bytes, representa o status word (ou 

trailer) do comando processado no smart card, ou seja, indica o resultado da 

execução de um comando APDU. Por padrão, todo comando executado com 

sucesso pelo smart card irá retornar um status word com valor hexadecimal 

90 00.  

 

Figura 24 - resposta de um comando APDU. 
FONTE: Guthery; Jurgensen (2002)  

 

Para executar o funcionamento do chip criptográfico no medidor, existem 

dois diferentes procedimentos: certificação digital e assinatura de dados transmitidos 

e recebidos. 

O procedimento de certificação digital no medidor é executado em fabrica 

durante sua inicialização, utilizando dados como número de série, valores referentes 

ao seu modelo como número de fases, elementos, tensão e corrente nominal e 

portaria do INMETRO. O operador envia um comando ABNT extra para o medidor 
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que executa a inicialização. Com o comando recebido, o processador do medidor 

envia esses dados para o chip criptográfico que gera uma assinatura digital que 

devolve para o processador que formata um pacote de dados contendo a requisição 

de certificado no formato PKCS#10.  

Na prática, utilizam-se dois padrões, o PKCS#10 para a requisição do 

medidor para a Autoridade Certificadora (AC) que recebe e verifica se todas as 

informações contidas estão de acordo com as especificações definidas para este 

formato. Se a verificação estiver correta, a AC gera o certificado digital no formato 

PKCS#7. Os formatos PKCS#10 e PKCS#7 podem ser ilustrados nas figuras 25 e 

26 a seguir: 

 

Figura 25 - Requisição de certificado no formato PKCS#10 
FONTE: RedKestrel (2014)  
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Figura 26 - Certificado Digital no formato PKCS#7. 
FONTE: RedKestrel (2014) 

As figuras 25 e 26 são referentes aos formatos PKCS#10 e PKCS#7 

mostram as informações estruturadas no formato X.509 v3 vistos na seção 2.12.1. 

Dentro desse formato, cada campo de dados está estruturado na sintaxe ASN.1.  

 

3.5 CODIFICAÇÃO DOS CERTIFICADOS 

 

A codificação base64 utilizada para codificar a estrutura do certificado X.509 

utiliza quatro caracteres imprimíveis no formato EUA-ASCII para codificar um grupo 

de três bytes, utilizando um alfabeto de 64 caracteres imprimíveis clássicos para 

representar um dado de seis bits. Os 64 símbolos deste alfabeto são escolhidos 

para serem universalmente legíveis e para não possuir significado nos principais 

protocolos de serviço de mensagens. 
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Percorrendo os dados binários da esquerda para a direita, grupos de 24 bits 

são criados concatenando blocos de três dados de oito bits. Cada grupo de 24 bits é 

dividido seguidamente em quatro grupos de seis bits, correspondente a quatro 

caracteres do alfabeto Base64. Assim, se o volume dos dados a codificar não formar 

um múltiplo de 24 bits, o resultado da codificação Base64 deve ser completado por 

zero a três caracteres “=” a fim de obter um múltiplo de 24 bits. Este último pode 

assim estar presente apenas no fim dos dados codificados. A figura 27 ilustra uma 

requisição de certificado PKCS#10 codificado em base64. 

 

Figura 27 - Requisição de certificado PKCS#10 codificada em base64. 
FONTE: RedKestrel (2014) 

 

3.6 CERTIFICADO DIGITAL NOS MEDIDORES  

 

O medidor eletrônico inteligente desenvolvido neste projeto utiliza hardware 

com baixo poder de processamento, ou seja, possui pouco espaço em memória e 

baixo poder de processamento. Portanto, o certificado digital já enviado pela 

autoridade certificadora para ser gravado nos medidores ocupa um espaço 

considerável em memória. Os campos de dados do certificado digital foram limitados 
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em quantidades de caracteres, e os campos opcionais não foram utilizados. Os 

campos de dados como número de série, tipo de medidor foram gravadas nos 

campos Common Name (CN) e Organizational Unit (OU). Na figura 28 é possível 

visualizar o formato da sintaxe ASN.1 dentro da estrutura de certificado X.509 v3 de 

um arquivo “*.csr” (certificate signing request). 

 

Figura 28 - Arquivo de requisição de certificado na sintaxe ASN.1. 
FONTE: Luchini (2003) 

 

Assim que o certificado digital é gerado pela AC, o leitor envia o certificado 

fragmentado no protocolo ABNT em um comando especifico para upload do 

certificado digital. Como o comando ABNT suporta no máximo 255 bytes de dados 

de cada vez, o certificado é enviado de forma fragmentada para o medidor que por 

sua vez seu processador envia para o chip criptográfico o certificado também 

fragmentado, mas no formato APDU requisitando a validação do certificado. Caso o 

certificado seja valido, o chip criptográfico envia o byte de resposta que sinaliza que 

já está certificado e pronto para ser utilizado. A figura 29 demonstra esse 

procedimento de criação de um certificado digital. 
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Figura 29 - Criação de um certificado digital.  
FONTE: (O autor, 2014). 

 

O protocolo ABNT permite a criação de comandos extras, obedecendo ao 

mesmo formato padrão. Portanto, foram criados comandos ABNT extras para tratar 

da certificação digital. Para isso, o leitor envia um comando para o medidor com a 

requisição do certificado digital pela interface óptica serial. O processador do 

medidor envia os dados da inicialização para o chip criptográfico encapsulados no 

protocolo APDU e então o chip executa o algoritmo RSA 1024 bits gerando uma 

assinatura digital de 128 bytes. Essa assinatura digital é devolvida para o 

processador que acrescenta ao final do pacote PKCS#10 e envia para o leitor esses 

dados.  

 

3.7 CERTIFICADO DIGITAL RESUMIDO 

 

De acordo com o hardware utilizado nesse projeto, são visíveis as limitações 

de processamento e memória. O certificado digital no padrão PKCS#7 regido pelo 
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ICP-Brasil sem utilizar nenhum campo opcional possui um tamanho aproximado de 

1.5 Kbytes. 

Como este procedimento de certificação digital foi inicialmente projetado 

para computadores ou equipamentos com grande capacidade de processamento, 

este tamanho é indiferente, mas para o medidor que utiliza um processador da 

Texas Instruments (Part Number: MSP430F5437A) que possui 16 Kbytes de 

memória RAM e precisa executar todas as funcionalidades do medidor incluindo o 

gerenciamento da pilha ZigBee, a memória RAM já está sendo utilizada ao máximo 

podendo prejudicar a execução das funcionalidades. Por isso foi preciso encontrar 

uma solução que garantisse a autenticidade dos dados do medidor, segurança na 

transmissão dos dados e ao mesmo tempo utilize menos memória de 

armazenamento.  Foi então criado pela equipe de desenvolvimento do firmware do 

medidor eletrônico o certificado digital resumido. 

O certificado digital resumido foi à solução para criar um novo tipo de 

certificado contendo somente o essencial para o medidor. Este certificado foi 

baseado no certificado digital tipo E-CPF que possui campos contendo o CPF do 

titular e seu nome, permitindo assim a verificação destes dados dentro do 

certificado. Para um equipamento embarcado como o medidor, muitas informações 

contidas no certificado completo são irrelevantes, levando-se em consideração a 

comunicação entre dois equipamentos.  

Estas informações do certificado resumido permitem ao o medidor eletrônico 

ter a identificação de outro que venha a se comunicar e ao mesmo tempo ter a 

segurança de ter uma entidade de confiança, autoridade certificadora, garantindo as 

informações contidas no mesmo.  

Assim, os campos do certificado resumido são: 

 Serial do equipamento; 

 Identificação do tipo de equipamento (retirado do campo OU do 

PKCS#10); 

 Data de criação do certificado completo; 

 Data de expiração do certificado completo; 

 Número de série exclusivo do certificado completo (conforme RFC 3280); 

 Chave pública do equipamento (mesma contida no certificado completo) 

em hexadecimal; 
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 Chave pública da AC que criou os certificados em hexadecimal; 

 Assinatura digital da AC; 

 

Para continuar tendo a mesma segurança proposta pelo certificado digital 

padrão ICP-Brasil, o certificado resumido deverá ser sempre assinado pela AC a fim 

de garantir a autenticidade das informações contidas no mesmo. 

A chave pública da AC deverá ser também adicionada ao certificado 

resumido, da mesma forma que no certificado completo, pois em uma comunicação 

entre equipamentos remotos consideraremos valido um certificado que não esteja 

expirado e que tenha sido criado pela mesma AC que o criou. 

Para vincular o certificado resumido ao certificado completo (padrão ICP-

Brasil) é usado o número de série do certificado completo. Este número é único e 

não poder se repetir dentro da mesma AC, conforme descrito no RFC 3280 que 

define a infraestrutura de chaves públicas X.509. 

 

3.8 ENVIO E RECEBIMENTO DE COMANDOS PELA REDE ZIGBEE 

 

Em campo, todos os dados enviados e recebidos do medidor passam por 

um processo semelhante ao do certificado digital, ou seja, assina e verifica todos os 

dados. Na prática o funcionamento é executado da seguinte maneira: através da 

rede um operador envia um comando ABNT requisitando uma leitura do medidor 

contendo a assinatura digital. Quando o medidor recebe este comando, o 

processador envia esse comando com a assinatura para o chip criptográfico no 

formato APDU pedindo a verificação da assinatura deste comando. Caso a 

assinatura esteja correta, o chip criptográfico responde como OK no formato APDU e 

então o medidor executa o comando. Para o envio da resposta, o processador envia 

a resposta para o chip criptográfico pedindo a assinatura digital, que é devolvida ao 

processador e acrescentada a resposta é enviada ao operador. O procedimento de 

leitura e resposta de comandos assinados estão definidos nas Figuras 30 e 31. 
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Figura 30 - Envio de requisição de comando ABNT encapsulado dentro do pacote zigBee.  
FONTE: (O autor, 2014). 

 

Figura 31 - Envio da resposta do comando ABNT encapsulado dentro do pacote zigBee. 
 FONTE: (O autor, 2014). 
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3.9 INTERFACE COM O MIDDLEWARE 

 

Para a troca de mensagens entre o medidor e o servidor, está sendo 

utilizado no projeto o gateway Wifi Mesh/GPRS, que tem como função o 

encaminhamento do tráfego entre as redes ZigBee, ou seja, na ponta da rede 

ZigBee estão os medidores formando a rede na topologia de malha e encaminhando 

as mensagens até o gateway. No gateway, as mensagens são enviadas pela 

internet para o servidor de comunicação utilizando a tecnologia GPRS. Além disso, 

existe a comunicação entre os gateways via rede sem fio, formando uma rede Wifi 

Mesh e permitindo a comunicação entre os elementos da rede HAN (Home área 

network) e a rede WAN (Wide Area Network). A figura 32 demonstra a arquitetura de 

comunicação entre as redes, incluindo a rede NAN (Neighborhood Area Network), 

cuja função é transportar o tráfego da rede NAN para a rede WAN. 

 

 

Figura 32 - Arquitetura de comunicação entre as redes HAN e NAN 
FONTE: (O autor, 2014) 

 

Dentro essa arquitetura e desconsiderando o meio que as mensagens são 

transmitidas entre medidores e servidores de comunicação, existe um procedimento 

de envio de mensagens onde o medidor inicialmente precisa estar conectado ao 
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servidor. Esta conexão trata-se de um procedimento de login, onde o medidor envia 

a solicitação de login para o servidor e este requisita o seu certificado digital. Assim, 

o medidor envia o certificado digital resumido baseado no formato PKCS#7 para o 

servidor que verifica se está correto utilizando a verificação da assinatura do 

certificado usando a chave pública do medidor, conforme o procedimento mostrado 

na figura 9 da seção 2.10. Caso a assinatura esteja correta, o servidor envia uma 

mensagem de ACK para o medidor sinalizando que já está conectado e que pode 

trocar mensagens. Este procedimento está demonstrado na estrutura temporal 

definida na figura 33. 

 

 

Figura 33 - Estrutura temporal de comunicação entre medidor e servidor.  
FONTE: (O autor, 2014) 

Considerando o medidor já conectado ao servidor, todas as mensagens 

trocadas entre o medidor e o servidor incluem assinatura digital, exceto as 

mensagens de controle, que são mensagens para sincronismo de comunicação, 

keep alive, que funciona como um comando “ping” para verificar se o medidor está 

funcionando e respondendo essas mensagens.  
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4 TESTES E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Esse capítulo descreve o procedimento prático realizado neste projeto, onde 

são mostrados os resultados dos testes realizados em laboratório e em campo.  

 

4.1 PROCEDIMENTOS DE CERTIFICAÇÃO DOS MEDIDORES  

 

O procedimento padrão de certificação digital definido para este medidor 

desenvolvido foi projetado para ser realizado em fábrica após ser produzido e 

gravado seu firmware e já ter passado pelo procedimento de calibração. O 

procedimento de certificação funciona da seguinte maneira: 

1. A concessionária de energia solicita a um fabricante de medidores a quantia 

desejada; 

 

2. O fabricante produz a quantia desejada e envia a requisição de certificado 

digital (CSR) PKCS#10 de todos os medidores para a concessionária, 

contendo números de série, dados dos elementos de fase, nome do 

fabricante de da concessionária; 

 

3. Munida das requisições de certificados, a concessionária envia para uma 

autoridade de registro estes certificados para gerar os certificados PKCS#7 

de cada medidor; 

 

4. Assim que a autoridade de registro gera os certificados digitais PKCS#7, são 

gerados os certificados digitais resumidos baseados nos certificados 

PKCS#7;  

 

5. Os certificados digitais resumidos são enviados para o fabricante para serem 

gravados nos medidores produzidos. Assim que os certificados resumidos são 

gravados, os medidores são enviados para a concessionária que faz a 

validação do lote produzido e então libera para instalação em campo. 

Estes procedimentos de certificação dos medidores descritos acima podem 

ser visualizados na figura 34. 
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Figura 34 – Procedimentos de geração de certificado entre a Concessionária e o Fabricante.  
FONTE: (O autor, 2014) 

 

 Como este projeto dos medidores eletrônicos foi executado como prova de 

conceito, todas essas etapas foram simuladas em laboratório. O sistema 

BRON/HEMERA desenvolvido pela empresa parceira no projeto, a CAS-Tecnologia, 

é utilizado para a geração dos certificados além do gerenciamento remoto dos 

medidores, que serão demonstrados na sequencia deste capítulo. 

  

4.2 INICIALIZAÇÃO DOS MEDIDORES 

  

Com o medidor já configurado e calibrado de acordo com o número de 

elementos, foi desenvolvido um software auxiliar para a execução do procedimento 

de certificação digital. Esse software executa o procedimento completo de 

inicialização do medidor, como gravação do MAC address e número de série, 

inicialização do chip criptográfico VaultIC criando seu par de chaves, canal da rede 

ZigBee, gestão de ativos e outros. Todos esses dados descritos são enviados para o 

medidor através da interface óptica por comandos ABNT específicos para a 
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inicialização. Como estes comandos não são disponíveis aos usuários, eles não 

estão listados na lista de comandos descritos na seção 4.2. Com este software, o 

envio de comandos ABNT para o medidor é considerado irrelevante, tendo em vista 

que este software automatiza em partes este procedimento. A figura 35 demonstra a 

tela do software com os botões que o operador deve executar para enviar estes 

comandos.  

 

Figura 35 - Tela do software de inicialização dos medidores.  
FONTE: (O autor, 2014) 

 

Com o software aberto e o par de chaves já gerado, para gerar a requisição 

de certificado CSR é preciso garantir que algumas informações sejam configuradas 

do medidor. Este lote piloto de medidores foram produzidas 300 unidades e todas 

elas possuem números de série e endereço físico da interface ZigBee únicos, ou 

seja, nenhum é repetido. Todos esses dados foram adicionados ao banco de dados 

do software.  

Como na tabela de inicialização dos medidores os números de série estão 

diretamente ligados aos endereços físicos, é necessário em cada medidor verificar o 

número de série e então no software deve-se clicar no botão “Init Medidor”. Assim, o 

software envia pela interface óptica um comando ABNT especifico com os dados de 

número de série e endereço físico da interface ZigBee. Após este comando, é 

necessário clicar no “comando A7” que corresponde a de gestão de Ativos que na 
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tabela 6 dos comandos ABNT extras referente ao comando A7. Na figura 36, é 

possível verificar como são preenchidos os dados deste comando. 

 

Figura 36 - Resposta do comando de gestão de ativos de um medidor.  
FONTE: (O autor, 2014) 

  

Tendo esses dados preenchidos, o próximo passo é gerar a requisição 

PKCS#10 descrita na seção 2.12.2. Assim que o usuário do software clica no botão 

PKCS#10, é enviado ao medidor o comando ABNT de requisição de certificado C1 

conforme a tabela 6 de comandos extras. Assim que o medidor recebe este 

comando, ele envia ao software de forma fragmentada a requisição de certificado. O 

software é responsável por montar o arquivo de requisição com extensão “*.csr” e já 

codificá-lo em BASE64, ou seja, define os dados conforme o padrão PKCS#10, 

conforme ilustra a figura 37. 
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Figura 37 - Requisição de certificado CSR gerado pelo software auxiliar de configuração dos 
medidores.  

Fonte: (O autor, 2014) 

 

4.3 CRIAÇÃO DO CERTIFICADO NO WEBSITE BRON/HEMERA E 

GRAVAÇÃO NO MEDIDOR 

  

Após essa etapa de geração de requisição de certificado ter sido executada, 

o próximo passo consiste em enviar as requisições de certificado para o sistema 

BRON/HEMERA que nesta etapa do projeto faz o papel de autoridade de registro. 

Para isso, é necessário entrar no sistema que funciona pela internet e enviar o 

arquivo de requisição de certificado. Este procedimento está sendo executado para 

um medidor, mas também é possível enviar requisições de vários medidores ao 

mesmo tempo, porém em arquivo compactado. Paralelamente, o medidor precisa 

estar cadastrado no BRON, conforme a figura 38. Caso não esteja cadastrado no 

sistema, ao enviar o arquivo de requisição de certificado, o BRON não aceitará esse 

arquivo.  
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Figura 38 - Tela de cadastro dos medidores eletrônicos.  
FONTE: (O autor, 2014) 

 

Após o envio do arquivo de requisição de certificado PKCS#10 para o 

BRON, é necessário executar a geração do certificado. Esse procedimento é feito 

seguindo os passos abaixo: 

1. No Website do Bron > Tela de importação de Requisição de Certificado; 

2. Cadastro > Inserir e carregar o arquivo de requisição e salvar; 

3. Aparecerá uma tela com um erro informando que a requisição está 

pendente e então será necessário autorizar conforme a figura 39; 

4. Para autorizar a requisição entrar na tela de lista de requisições de 

certificados, 

5. Pesquisar as requisições que estarão pendentes e nessa lista a última 

requisição listada por data é a requisição do medidor desejado; 

6. Selecionar esta requisição e alterar o status para aprovado e clicar em 

salvar; 

7. Retornar a tela de importação de requisição de certificado e clicar em 

pesquisar. Será mostrado novamente o último arquivo de requisição; 

8. Clicar no ícone reprocessar ao lado do arquivo que foi enviado. Assim os 

certificados (Completo PKCS#7 e Certificado Resumido) serão gerados. 

9. Clicar no ícone de download para baixar o certificado desejado. Como o 

medidor utilizará apenas o certificado resumido, pode-se baixar apenas 

esse. A figura 40 mostra a tela onde os certificados foram gerados, e a 
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figura 41 mostra que o certificado foi gerado corretamente e que pode ser 

baixado do sistema para instalar no medidor. 

 

 
Figura 39 - Erro indicando que a requisição de certificado precisa ser aprovada.  

FONTE: (O autor, 2014) 

 

 

Figura 40 - Tela do website BRON para baixar os certificados digitais.  
FONTE: (O autor, 2014) 
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Figura 41 - Como o certificado é baixado do sistema para ser instalado no medidor.  
FONTE: (O autor, 2014) 

 

Para a geração do certificado digital, o BRON utiliza sua chave privada para 

e assinar o certificado. O algoritmo de assinatura utilizado é o RSA 1024 RSASSA-

PKCSI v1.5, derivação do algoritmo utilizada para a estrutura x.509. Assim, no envio 

do certificado resumido encontram-se os dados descritos na seção 4.7. A figura 42 a 

seguir mostra um certificado resumido já decodificado. 
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Figura 42 - Certificado digital resumido para ser gravado no medidor.  
FONTE: (O autor, 2014) 

  

No medidor utilizado neste experimento foi apagado a sua memória para 

simular um medidor novo que acabou de sair da linha de produção. Para isso, foi 

feito toda a sua inicialização no software auxiliar demonstrado na figura 35. Além 

disso, através do software tester desenvolvido pela CAS-Tecnologia para leitura de 

medidores pela porta óptica, foi enviado o comando ABNT C5 descrito na tabela 6 

que solicita a leitura do status de segurança do medidor, verificando se ele possui o 

par de chaves, certificado digital, data de validade do certificado e outros. A figura 43 

mostra que na tela do software o medidor não possui certificado digital conforme as 

informações retornadas na resposta do comando ABNT C5. 



88 
 

 

Figura 43 - Tela do software tester indicando que o medidor não possui certificado digital.  
FONTE: (O autor, 2014) 

  

Após a constatação de que o medidor ainda não possui certificado digital, a 

próxima etapa será o envio do certificado resumido. Este envio do certificado 

também será feito através do software tester, mas com o comando ABNT C3, que 

conforme a tabela 8 é responsável pelo envio do certificado para o medidor e o envio 

desse comando pode ser visto na figura 44. Para verificar internamente que o 

medidor está recebendo e realizando o tratamento correto do certificado, foi 

habilitado a interface de debug do medidor, analisando diretamente seu código 

fonte. A figura 45 mostra o código fonte do medidor executando o envio do 

certificado. 
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Figura 44 - Envio do certificado digital para o medidor através do software tester.  
FONTE: (O autor, 2014) 

 

Nesta figura, foi possível observar que a resposta do comando ABNT foi um 

ACK, comprovando que o certificado digital foi gravado no medidor.  

 

 

Figura 45 - Analise do código do medidor em tempo real através da interface de debug habilitada.  
FONTE: (O autor, 2014) 
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De acordo com a figura 45, o código fonte do medidor foi feito utilizando o 

compilador IAR Embedded Workbench IDE para processadores MSP430 do 

fabricante Texas Instruments. Nessa figura, o envio do certificado já foi realizado e 

internamente foi enviado para o chip criptográfico VaultIC no formato APDU, 

conforme descrito na seção 4.4. No código do medidor a variável “vic_rcv_buff” 

destacado em vermelho na figura 45, é um vetor responsável por receber do chip 

criptográfico todos os dados. Assim, de acordo com o formato APDU, o chip 

criptográfico enviou um status Word de “90 00”, indicando que o certificado é válido 

e que sua assinatura está correta. Após essa verificação, foi enviado novamente o 

comando ABNT C5 para verificação do status de segurança, e então foi constatado 

que o medidor já está certificado digitalmente e pronto para comunicar remotamente 

com o servidor já utilizando assinatura digital em cada comando. A figura 46 

confirma que o medidor já possui certificado digital. 

 

 

Figura 46 - Tela do software tester indicando que o medidor já possui certificado digital.  
FONTE: (O autor, 2014) 

  

4.4 TESTES DE TENTATIVAS DE FRAUDES COM CERTIFICADOS 

 

Antes de executar os testes de comunicação do medidor com o servidor, 

foram feitos três testes com os certificados. O primeiro e o segundo teste consistiram 

em tentar regravar o mesmo certificado e um certificado de outro medidor utilizado 

no projeto nesse medidor utilizado nos testes que já possui certificado conforme já 

realizado. Já o terceiro teste foi à tentativa de gerar um certificado novo para o 

mesmo medidor sem que o certificado anterior estivesse revogado.  
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No primeiro teste, os certificados foram enviados pelo comando ABNT C3 

pelo software tester. Neste caso, foi possível verificar no código fonte do medidor 

que na tentativa de gravação de um certificado existente ou invalido, o medidor 

negou a gravação, onde o chip criptográfico respondeu através do comando APDU o 

status Word de negação, conforme a figura 47.  

 

Figura 47 - Analise do código do medidor em tempo real através da interface de debug habilitada 
indicando a negação do certificado inválido.  

FONTE: (O autor, 2014) 

  

Na figura acima, o status Word de negação no formato APDU se dá pelos 

bytes “69 85” destacado em vermelho, cuja resposta que o chip criptográfico 

respondeu para o processador de medidor. Essa constatação foi feita também 

enviando o comando ABNT C5 conforme a figura 48, onde a resposta padrão ABNT 

foi um “NAK”, confirmando a negação dos certificados. Para o teste de envio de um 

certificado de outro medidor, aconteceu a mesma situação, indicando que o medidor 

está preparado para atuar nessas situações. 
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Figura 48 - Teste de envio de certificado já utilizado e certificado inválido para o medidor.  
FONTE: (O autor, 2014) 

 

O terceiro teste foi realizado no website do BRON, onde foi feita a tentativa 

de gerar um certificado já existente. Para isso, foi enviado o arquivo de requisição de 

certificado no padrão PKCS#10 seguindo os passos listados na seção 5.3. Quando o 

sistema recebeu o arquivo, foi gerada a mensagem de erro, indicando que já existe 

um certificado ativo, conforme ilustra a figura 49 a seguir. 

 

Figura 49 - Erro de processamento da requisição do certificado, indicando que já existe um certificado 
digital ativo para esse medidor.  

FONTE: (O autor, 2014) 
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Após essa constatação de que o sistema faz essa verificação, foi executado 

a revogação do certificado digital do medidor que está ativo para que seja gerado 

um novo certificado digital cuja requisição foi enviada neste teste. A figura 50 mostra 

o procedimento de revogação do certificado feito diretamente pelo Website do 

BRON.  

 

Figura 50 - Procedimento de revogação de um certificado digital no website do BRON.  
FONTE: (O autor, 2014) 

  

Conforme é possível visualizar na figura acima, existem algumas opções que 

listam os motivos de revogação do certificado digital. É importante salientar que esse 

procedimento é feito pela autoridade de registro ou autoridade certificadora, pois 

está sendo feito no sistema BRON/HEMERA porque esse é um projeto de pesquisa 

e desenvolvimento. Caso conceito de certificação digital para medidores inteligentes 

venha a ser utilizado de forma comercial, estas funções de geração e revogação de 

certificados ficarão a cargo das autoridades de registro a serem definidas dentro da 

estrutura do ICP-Brasil. 

 

4.5 PROCEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO ENTRE MEDIDOR E SERVIDOR 

 

Seguindo o procedimento demonstrado na figura 33 da estrutura temporal da 

comunicação entre medidor e servidor, é necessário que o medidor esteja na 

mesma rede ZigBee que o gateway de comunicação. O gateway utilizado no projeto 

possui interface wifi/gprs como descrito na seção 4.9 que demonstra a interface do 

medidor com o middleware. Sendo assim, o gateway tem a função de coordenador 
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Zigbee onde o medidor se conecta através do protocolo especifico para rede mesh. 

A figura 51 abaixo mostra o gateway ZigBee wifi/gprs utilizado nesse projeto. 

 

Figura 51 - Gateway utilizado no projeto dos medidores eletrônicos inteligentes.  
FONTE: (O autor, 2014) 

 

Para este trabalho, não foi possível executar o teste de troca de certificados 

digitais entre medidor e o servidor devido à forma que foi concebido o seu 

funcionamento, cuja função de requisição de envio do certificado para login ocorre a 

partir do servidor. Como esta aplicação foi desenvolvida pela CAS-Tecnologia, não 

foi possível obter acesso a essa funcionalidade. Na prática, a troca de certificados 

sempre ocorre durante o primeiro login de um medidor novo, e para este trabalho, o 

medidor foi reiniciado como um medidor novo que acabou de ser fabricado, mas 

anteriormente já tinha efetuado o login no servidor corretamente. 

Considerando o medidor conectado ao servidor de comunicação, o operador 

faz a requisição de qualquer comando através da interface de comandos do Website 

BRON. Este comando chega até o gateway pela internet que envia pela rede ZigBee 

para o medidor que o operador executou o comando. Neste experimento, foi 

realizado o envio do comando ABNT 14, que corresponde a leitura da página fiscal. 

A figura 52 mostra como o comando ZigBee chega até o medidor. 
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Figura 52 - Captura do comando ABNT 14 enviado pela rede ZigBee para o medidor.  
FONTE: (O autor, 2014) 

  

As informações apresentadas na figura 52, foram capturadas pelo software 

analisador de rede o comando ABNT 14. Foram desconsideradas as informações de 

controle do ZigBee e consideradas apenas as informações que estão encapsuladas 

dentro do payload. Portanto, é possível verificar que o comando chega ao medidor 

contendo a requisição ABNT acrescentando a assinatura digital.  

No medidor, a assinatura desse comando é verificada pelo chip criptográfico 

utilizando a chave pública do servidor, que analisa a autenticidade da assinatura. 

Como a assinatura é válida, o chip criptográfico responde com o status Word de “90 

00” e então o comando é processado internamente.  

Assim que o comando é processado pela aplicação do medidor, é enviado 

internamente para o chip criptográfico para que execute o algoritmo RSA e processe 

a assinatura digital utilizando a chave privada do medidor. Após essa geração da 

assinatura, o chip criptográfico a envia para a aplicação que acrescenta ao final do 

comando. Depois desse processo, a resposta do comando ABNT é enviada pela 

rede ZigBee para o gateway que por sua vez encaminha pela internet até o servidor. 

Na figura 53, é possível verificar como a resposta do comando é enviada para o 

servidor. 
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Figura 53 - Resposta do comando ABNT 14 enviada do medidor para o servidor.  
FONTE: (O autor, 2014) 

 

Assim como na figura 52, nas informações da figura 53 foram 

desconsideradas as informações do protocolo ZigBee e extraídas as informações 

relevantes para demonstração do comando ABNT acrescido da assinatura digital. 

Na figura 54, é possível verificar na tela de envio de comandos do Website BRON 

que o comando foi executado com sucesso em duas das três vezes executadas.  
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Figura 54 - tela de comandos de leitura do website BRON.  
FONTE: (O autor, 2014) 

 

Essas três execuções do comando ABNT 14 foram para demonstrar que a 

quantidade de dados da rede ZigBee é relativamente grande, e como os pacotes de 

dados são fragmentados, algum deles podem não chegar ao destino final, seja do 

servidor para o medidor ou do medidor para o servidor, como é o caso da segunda 

tentativa demonstrado na figura acima, que foi verificado pelo software sniffer que 

todos os pacotes de dados das respostas saíram do medidor, mas que algum deles 

não chegou corretamente ao destino, e então o status do comando ficou como 

“WAITING_RESPONSE”. No caso de algum fragmento do pacote de dados se 

perder no envio de requisição de comando do servidor para o medidor, o medidor 

ignora e não executa o comando, pois o processamento do comando somente é 

feito quando são recebidos todos os pacotes de dados.  

A título de comparação, foi enviado pelo software tester o comando ABNT 14 

pela porta óptica, e de acordo com a figura 55 é possível analisar a diferença do 

comando executado pela porta óptica se difere apenas pela assinatura digital, que 

está desabilitada no código fonte do medidor. A assinatura digital pela porta óptica 

pode ser ativada facilmente, mas para testes em laboratório acaba tornando o 

processo um pouco mais demorado devido a quantidade de informações a serem 

processadas. 

. 
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Figura 55 - Envio do comando 14 pela porta óptica através do software tester. 
FONTE: (O autor, 2014) 

 

Com esses métodos utilizados para a geração da assinatura digital nos 

dados transmitidos entre os medidores e o servidor de comunicação, é possível 

validar que a certificação digital é eficiente para garantir a segurança da informação 

dentro do conceito das redes elétricas inteligentes propostas no programa Smart 

Grid Light. 
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5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

 

 A infraestrutura de medição avançada estará sendo popularizada nos 

próximos anos, e a demanda por segurança precisa ser elevada, visto que são 

inúmeras as tentativas de fraudes em países que já possuem sistemas de medição 

inteligente. No Brasil, a situação não será diferente, visto que à medida que os 

medidores eletromecânicos são substituídos por medidores eletrônicos simples, os 

níveis de fraudes a serem aplicadas nos medidores tendem a evoluir. 

 Essa dissertação mostrou que é possível utilizar um método de segurança 

projetado para sistemas com grande capacidade de processamento dentro de um 

equipamento microcontrolado, mas considerando algumas restrições. Mesmo com 

essas restrições, a rede se demonstrou segura, pois os medidores mostraram que 

não aceitam certificados inválidos ou já existentes, e que o servidor não gera 

certificados que já estão ativos. A limitação de processamento e memória do 

microcontrolador utilizado no medidor não permitiu que fosse utilizado na geração 

dos arquivos de requisição de certificado a implementação do algoritmo de sintaxe 

ASN.1 e nem enviar o arquivo para o software auxiliar já codificado em BASE64. 

Para o ASN.1 foi utilizada uma estrutura fixa e a codificação BASE64 ficou a cargo 

do software auxiliar receber os dados do medidor e realizar essa codificação. 

 Este projeto de medidores inteligentes utilizando essa infraestrutura de 

comunicação foi instalado para prova de conceito dentro do campus da Universidade 

Federal do Paraná, onde foram montadas três redes ZigBee com mais de 100 

medidores instalados. Nesta rede foi possível verificar que cada medidor que se 

comunica com o gateway está utilizando esse procedimento de comunicação 

baseado na infraestrutura de chaves públicas, ou seja, utilizando os certificados 

digitais resumidos apresentados nesse trabalho, onde os testes apresentados aqui 

são referentes as operações de envio e recebimentos de comandos diariamente. 

Foi verificado também que o certificado digital é um documento eletrônico que 

identifica pessoas e empresas no mundo digital, comprovando sua identidade, 

permitindo acessar serviços on-line e assinar documentos eletrônicos com 

possibilidade de certificação da autenticidade e da integridade. 
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A certificação digital se mostra como uma solução eficiente, embora os 

medidores utilizados no projeto possuam chaves de segurança consideradas 

pequenas e fracas para determinadas aplicações, elas são difíceis de serem 

quebradas. 

 

TRABALHOS FUTUROS 

 

 Para continuidade desse trabalho, os medidores podem utilizar outra 

tecnologia de rede mais robusta para essa quantidade de dados, bem como a 

implementação do algoritmo ASN.1 já na geração de requisição de certificado 

PKCS#10. Devido ao conceito de redes elétricas inteligentes, toda essa 

infraestrutura de chaves públicas pode ser estendida a todos os equipamentos que 

compõem as redes elétricas inteligentes, sejam para medição ou gerenciamento da 

rede.  
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ANEXO 

 

TECNOLOGIAS UTILIZADAS NA AMI 

 

1. IEEE 802.15.4/ZIGBEE 

 

O padrão ZigBee foi desenvolvido baseado na arquitetura de rede mesh 

para se tornar uma alternativa de comunicação em redes que não necessitem de 

soluções mais complexas para seu controle, barateando assim os custos com a 

aquisição, instalação de equipamentos, manutenção, mão de obra além do baixo 

consumo de energia. Trata-se de uma tecnologia relativamente simples, que utiliza 

um protocolo de pacotes de dados com características específicas, sendo projetado 

para oferecer flexibilidade quanto aos tipos de dispositivos que pode controlar. A 

figura 56 ilustra uma rede tipo mesh. 

 

Figura 56 - Rede ZigBee utilizada no conceito de Smart Grid  
FONTE: “Smart grid technology to optimize the use of electricity in India” (2011)  

 

A taxa de transmissão de uma rede ZigBee varia de 20 kbps a 250 kbps e as 

bandas de frequência utilizadas são 868MHz, 915MHz e 2.4GHz. Para garantir o 
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baixo consumo de energia, os dispositivos dessa rede têm a capacidade de entrar 

em modo de espera. 

Sua confiabilidade é garantida pela norma internacionalmente reconhecida 

IEEE 802.15.4, utilizando: O-QPSK e DSSS, CSMA-CA, 16-bit CRCs, aviso de 

recebimento em cada salto da rede e aviso de recebimento do pacote ponto a ponto 

Masica (2007). Já a segurança é garantida pelo uso de criptografia AES definida 

pelo NIST. 

A pilha protocolar ZigBee baseada no modelo OSI é formada pelas 

seguintes camadas: 

 Camada física (PHY) – Corresponde a implementação em silício definida no 

padrão IEEE 802.15.4 codificando e decodificando os bits recebidos e 

transmitidos dentro dos canais estabelecidos; 

 

 Camada MAC – Controla o acesso ao canal de rádio compartilhado além de 

gerar e reconhecer os endereços. Dentre suas funcionalidades esta camada 

verifica também as estruturas de controle, sincronizando as transmissões de 

pacotes de dados; 

 

 Camada de rede (NWK) – Esta camada está relacionada a comunicação, 

controlando a estrutura de rede, roteamento e os recursos de segurança das 

mensagens transmitidas, pois a rede ZigBee é uma rede dinâmica e está 

camada precisa manter informações sobre os nós dentro da rede; 

 

 Camada de Aplicação – É a camada de mais alto nível e está dividida em três 

elementos: 

 

o Subcamada de Suporte a Aplicação (APS) - Fornece uma interface 

entre a camada de rede e aplicação. É responsável por gerenciar a 

tabela de ligação, mantendo uma base de dados com os dispositivos 

conectados na rede.  

 

o Application Framework - É o ambiente onde são alocados os objetos 

de aplicação ZigBee (Application Objects). Esses objetos possuem 

funções definidas pelos fabricantes, incluindo primitivas de serviço de 

dados como requisições, respostas e confirmações de dados. 

 

o ZigBee Device Object (ZDO) - Implementa o profile do dispositivo 

proporcionando as funcionalidades básicas que permitem a 

comunicação entre a APS e os objetos de aplicação.  
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 Todas essas estruturas de camadas são especificadas no padrão IEEE 

802.15.4 Munk-stander; Skovgaard (2005). A figura 57 mostra as camadas que 

compõe um dispositivo ZigBee.  

 

Figura 57 - Camadas do protocolo ZigBee 

FONTE: (O autor, 2014) 

 

2. IEEE 802.15.4/6LOWPAN 

 

O protocolo 6LoWPAN foi desenvolvido para possibilitar a Internet sem fio 

embarcada (Wireless Embedded Internet) através da simplificação das 

funcionalidades do IPv6, definindo formatos de cabeçalho compactos e 

considerando a natureza das redes sem fio. 

Há muitas normas existentes que possibilitam o desenvolvimento de 

soluções de aplicações específicas para redes de sensores sem fio, porém, essas 

redes não podem ser facilmente integradas com a Internet, já que seus protocolos 

baseados na IEEE 802.15.4 não são compatíveis com o IP. Sendo assim, para 

possibilitar a comunicação de sensores sem fio com dispositivos baseados em web, 

servidores ou browsers, eles necessitam de um gateway. O IPv6 para Low-power 

Wireless Personal Areal Network (6LoWPAN) foi desenvolvido com a finalidade de 

integrar as redes de sensores sem fio com a Internet. Essa norma define a 

implementação da pilha IPv6 sobre a IEEE 802.15.4 para possibilitar com que 
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qualquer dispositivo seja acessível através de e com a Internet Z. Shelby et al. 

(2012). 

Por obedecer aos padrões da norma IEEE 802.15.4, o 6LoWPAN atua nas 

mesmas bandas de frequência (2.4 GHz, 915 MHz e 868 MHz) e atinge as mesmas 

taxas de transferência de dados (250 kbps, 40 kbps e 20 kbps) que o ZigBee. 

Hossen et al. (2010) 

 

3. IEEE 802.11/WI-FI E IEEE 802.16/WIMAX 

 

O Wi-Fi é uma tecnologia de comunicação sem fio (WLAN), baseada no 

padrão IEEE 802.11.  Sua forma de transmissão de dados são as ondas de rádio 

frequência e sua arquitetura é constituída por estações móveis e pontos de acesso). 

As estações móveis comunicam-se entre si ou com pontos de acesso, nos quais a 

inteligência do sistema está concentrada. 

As normas IEEE 802.11 a/b/g/n determinam as regras de transferência de 

dados da rede Wifi, garantindo a interoperabilidade de dispositivos produzidos por 

diferentes fabricantes. Assim, a norma focará nas camadas inferiores do modelo de 

camadas OSI, como a camada física e a sub-camada MAC. Segundo essas normas, 

as bandas de frequência utilizadas na rede de comunicação WiFi são: 2.4 GHz e 5 

GHz Elyengui et al. (2013).  

Na tabela 2, é possível observar uma melhor taxa de transmissão de dados 

na norma IEEE 802.11n comparada com as anteriores.  

Tabela 8 – Normas IEEE 802.11  

Norma Taxa de Dados (Mbit/s) Modulação Banda de Frequência 

IEEE 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36 e 54 OFDM 5 GHz 

IEEE 802.11b 5,5 e 11 DSSS 2.4 GHz 

IEEE 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36 e 54 OFDM 2.4 GHz 

IEEE 802.11n Até 600 OFDM 2.4 ou 5 GHz 

FONTE: “Evaluation Engineering Website - Modular Instruments Address 802.11ac” (2012) 
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O WiMAX possui um padrão similar ao WiFi IEEE 802.11, possuindo um 

melhor desempenho de comunicação que permite velocidades superiores a 70 

Mbps. A figura 58 ilustra uma rede WiFi interconectada com uma rede WiMAX. 

 

Figura 58: WiFi e WiMAX 
FONTE: “The WiMAX Technology” (2010)  

 

WiMAX é uma rede banda larga de acesso sem fio considerada uma 

tecnologia chave que possibilita a realização de internet sem fio em grande escala. A 

norma de especificação de redes WiMAX é a IEEE 802.16, a qual especifica as 

camadas MAC e PHY do modelo de camadas OSI. Ela subdivide a camada MAC em 

3 subcamadas: CS (subcamada de convergência), CPS (subcamada de parte 

comum) e subcamada de segurança. 

Não há uma especificação global para a alocação de frequência para 

WiMAX, porém o fórum WiMAX publicou três perfis de espectro licenciados: 2.3 

GHz, 2.5 GHz e 3.5 GHz. Considerando essas bandas de frequência, a taxa de 

transmissão de dados pode chegar a 75 Mbps em pequenas distâncias. Para 

distâncias maiores, com alcance máximo de 30 milhas (aproximadamente 48 km), a 

taxa de erros durante a transmissão de dados aumenta consideravelmente 

ocasionando a diminuição da taxa de transmissão. “Padrão IEEE 802.16 para banda 

larga sem fio e o WiMAX” (2011) 
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4. SISTEMA CELULAR 

 

Rede celular é uma rede de rádio constituída por células, conforme ilustrado 

na figura 59. Uma célula é uma unidade geográfica (estação base), que transmite 

um sinal de rádio frequência dentro da sua área e é constituído por pelo menos um 

transceptor fixo. Para evitar interferência e garantir a frequência de banda, cada 

celular utiliza um conjunto de frequências diferente de suas células vizinhas.  

 

Figura 59 - Sistema Celular 
FONTE: “Sistema Móvel Celular - SMC” (2008)  

 

A cobertura de sinal de uma rede celular é garantida através da união das 

células, realizada com auxílio do núcleo da rede. Esse tipo de sistema é altamente 

flexível e possui uma ampla cobertura e baixa interferência.  

Várias tecnologias podem ser utilizadas para transmissão de dados em um 

sistema celular. Alguns exemplos dessas tecnologias são GSM/GPRS e 3GPP LTE 

(também conhecida como 4G LTE), que serão detalhados nas seções 2.7.5 e 

2.7.6.Forouzan (2006). 

 

5. GSM/GPRS 

 

GSM (Global System for Mobile Communication) é um padrão aberto de 

tecnologia de comunicação móvel, desenvolvido pela 3GPP. Essa tecnologia é 

considerada a mais utilizada do sistema celular. Ela possui transmissão de dados 
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digital, nas bandas de frequência de 900 MHz e 1800 MHz com a divisão de seus 

canais no tempo.  

O GPRS faz parte do subsistema de comutação da rede GSM. Ele utiliza 

sistema de comutação por pacote e possibilita a transmissão de pacotes IP para 

redes externas, como Internet em redes móveis 2G, 3G e WCDMA.  

O GPRS disponibiliza transferência de dados em uma velocidade moderada, 

na média de dados de 10 kbps por time slot. Por utilizar o método de comutação por 

pacote, ele não aloca os recursos do rádio continuamente, apenas quando há dados 

a serem transmitidos Gungor et al. (2011). 

 

6. THREE GPP (3GPP) LONG TERM EVOLUTION (LTE) 

 

LTE é a quarta geração das tecnologias móveis. Possui as funcionalidades 

básicas de uma nova interface sem fio de alto desempenho, com alta taxa de dados 

e baixa latência. É baseada em MIMO (Múltiplas Entradas – Múltiplas Saídas), 

OFDMA (Acesso múltiplo por divisão de frequências ortogonais) e uma evolução de 

sistema de arquitetura (SAE). 

Possui capacidade de agregar portadores, além das vantagens de sistemas 

de múltiplas antenas. Sua taxa de dados chega a 300 Mbps com espectro de 

freqüência 20 MHz + 20 MHz e sistema MIMO 2x2. Caso seja utilizada uma largura 

de banda de 100 MHz e um sistema MIMO 8x8, essa taxa chegaria teoricamente a 3 

Gbps. “The 3rd Generation Partnership Project” (2014) 

 

7. RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICES (RFID) 

 

RFID é um método de identificação automática através de sinais de rádio, 

recuperando e armazenando dados remotamente através de dispositivos 

denominados etiquetas RFID, como ilustrada na figura 60. Um sistema RFID é 

formado por três elementos: um transponder que corresponde ao chip e a antena, 
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um leitor que possui antena, módulo de radiofrequência e módulo de controle e um 

software controlador. 

 

Figura 60 - Etiqueta RFID  
FONTE: “RFID Consultants” (2014) 

 

A leitura de dados é feita através de sinais eletromagnéticos, sem a 

necessidade de visada direta entre os objetos. Sua operação, considerando a banda 

de frequência é extremamente ampla. O RFID pode operar tanto nas bandas de 

baixa frequência, como 125-134 KHz (LF) e 13.56 MHz (HF) quanto nas de alta 

frequência, como 860-960 MHz e 2.5 GHz. Em geral, o alcance das baixas 

frequências é menor do que o das frequências superiores. Porém, preocupações 

com a saúde alguns órgãos reguladores limitam os sistemas UHF e de micro-ondas, 

reduzindo o alcance desses dispositivos Hunt et al. (2007). 

 

8. COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE/VSAT 

 

Um satélite de comunicação é um dispositivo artificial, enviado ao espaço 

para realizar atividades de telecomunicação. O VSAT é uma estação terrestre 

dedicada (menos de 5m de diâmetro) usada para comunicar-se com esse satélite de 

comunicação para disponibilizar serviços unidirecionais. Sua arquitetura da rede é 

constituída por uma estação principal e várias estações VSAT, podendo utilizar uma 

topologia de rede estrela ou mesh. Uma arquitetura de comunicação via satélite com 

uma estação VSAT está ilustrado na figura 61.  
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Figura 61 - VSAT  
FONTE: “Comunicação Via Satélite: Vsat” (2003) 

 

Cada VSAT possui duas unidades físicas (Unidade Externa – ODU e 

Unidade Interna - IDU). A ODU é constituída por uma antena, um alimentador e uma 

parte de RF, transmissor e receptor e a IDU é constituída apenas de uma banda 

básica (modem). Sua taxa de transmissão de dados pode chegar até 2048 Mbps, 

porém devido a seu alto custo, esse sistema normalmente é utilizado apenas em 

locas de difícil acesso, onde não há alcance de outras redes. “Comunicação Via 

Satélite: Vsat” (2003)  

 

9. WAVE2M/ WAVENIS WIRELESS 

 

Wavenis é uma tecnologia de comunicação RF baseada em rede mesh, 

altamente resistente à interferência de obstáculos. A norma que rege essa 

tecnologia de comunicação é aberta e desenvolvida pela organização WAVE2M. O 

núcleo dessa arquitetura é formado por um transceptor RF e uma pilha de protocolo. 

É uma extensão do protocolo padrão do Bluetooth, visando disponibilizar uma 

solução wireless robusta para construir redes ad-hoc e redes fixas.  

Ela possui comunicação bidirecional, voltada para conexão de dados a longo 

alcance (conexão de até 1 km em LoS), com baixo tráfego de rádio e possui um 

baixo consumo de energia, ULP (ulta-low-power). Esse padrão não é considerado 

concorrente dos outros padrões de comunicação sem fio, mas sim complementar, o 

qual adiciona vários novos cenários de aplicações.   
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Opera nas bandas de frequência: 868 MHz (Europa), 915 MHz (EUA) e 433 

MHz (Asia), possuindo uma taxa de dados que pode variar de alguns kpbs até 

centenas de kbps, tendo como valores típicos, a faixa de 10 a 20 kbps. É 

considerado um sistema robusto, possuindo redundância e fast frequency hoping 

(FFH) Coronis (2013). 

 

10. RÁDIOS PROPRIETÁRIOS 

 

Rádios proprietários são meios de comunicação que utilizam a interface de 

rádio, sem estar em conformidade com padrões ou normas existentes. Esses 

sistemas, normalmente são desenvolvidos para operar em bandas de frequência 

que não são utilizadas por nenhuma aplicação celular ou sem fio. As principais 

vantagens desse sistema, é que seu desenvolvimento pode ser realizado dedicado 

apenas à aplicação específica em que ele será utilizado, porém a falta de 

padronização impede a compatibilidade de dispositivos distintos. Alguns desses 

sistemas são: iDEN da Motorola e sistema de rádio SS (spread spectrum) Pandya 

(2003). 

 

11. DIGITAL SUBSCRIBER LINE (DSL) 

 

A tecnologia de comunicação cabeada DSL utiliza linhas telefônicas já 

existentes para acessar a Internet com altas velocidades. Em cada terminação da 

linha telefônica é necessário um modem DSL, possibilitando a utilização do telefone 

e internet (dados) simultaneamente. A figura 62 ilustra a rede DSL conectada ao 

modem.  

A velocidade de transmissão dessa tecnologia é garantida, pois os dados 

são transmitidos e recebidos na forma digital, não sendo necessário convertê-los 

para analógico.  
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Figura 62 - Rede DSL conectada ao modem 
FONTE: “EarthLink Support Center” (2012) 

 

Uma limitação do DSL, é que a distância entre o ponto de acesso e a 

provedora não pode ser muito grande. Como os pares trançados baseado em cobre 

são muito susceptíveis a ruído e quanto mais ruído, mais lenta é a transmissão, a 

distância máxima da transmissão do sinal sem um repetidor é de 5.5 km. Além da 

distância entre o usuário e provedores, o formato de transmissão e a simetria da 

conexão também influenciam na velocidade da transmissão de dados. Uma conexão 

assimétrica pode dividir a banda, de modo que o downstream possua uma 

velocidade maior que o upstream. Sua taxa de transmissão de dados pode chegar a 

25 Mbps em linhas curtas e 6.5 Mbps em linhas longas Elyengui et al. (2013).  

 

12. FIBRA ÓTICA PROPRIETÁRIA 

 

A fibra ótica é formada por pelo menos duas camadas, uma mais interna, 

denominada núcleo e outra mais externa, denominada revestimento. O núcleo é 

formado por um filamento de vidro ou materiais poliméricos capazes de transmitir a 

luz, já o revestimento é formado por um material isolante. Durante a transmissão, a 

fibra ótica funciona como um guia de onda, que através de reflexões, transmite o 

sinal de luz, como ilustrado na figura 63. 
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Figura 63 – Modelo de propagação dentro de uma Fibra Ótica.  
FONTE: Freudenrich (2001) 

  

FTTH (Fiber to the home) é a transmissão de sinal de comunicação através 

de uma fibra óptica do equipamento de comutação do operador até o usuário final. 

Essa fibra óptica substitui estruturas de cobre já existentes, como os cabos 

telefônicos ou cabos coaxiais. FTTH é um método relativamente novo, que está 

crescendo rapidamente e disponibilizando uma ampla largura de banda para os 

consumidores, possibilitando serviços de vídeo, internet e voz mais robustos.  

Através da conexão de residências diretamente com cabos de fibra óptica, é 

possível uma ampla melhora na largura de banda que pode ser providenciada para 

os consumidores. Sua velocidade pode chegar a alguns Gbps. Ao redor do mundo, 

duas soluções distintas são utilizadas na FTTH, a rede ótica passiva (PON) e a 

solução ponto a ponto. SÁNCHEZ DEL SOTO (1994) 

 

13. POWER LINE COMMUNICATIONS (PLC) 

 

O PLC utiliza a linha de transmissão de energia para transmitir tanto energia, 

quanto dados. Banda-larga sobre linha de transmissão (BPL) é o uso da tecnologia 

PLC para fornecer acesso de internet banda larga através de linhas de transmissão 

de energia. Essa tecnologia utiliza repetidores ao longo da linha de transmissão de 

longa distância para a transmissão de dados e dispositivos bypass, para possibilitar 

com que o sinal RF a atravessar transformadores. Esse tipo de tecnologia é utilizado 

há décadas pelas concessionárias de energia para sinalização e controle a fim de 

gerenciar internamente a linha de transmissão.  

A principal vantagem do uso da transmissão de dados pela linha de 

transmissão de energia é sua abrangência, já que essa é uma infraestrutura já 
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existente e ocupa uma vasta área geográfica. Porém, a variação de carga nessas 

linhas provoca muitos ruídos, o que prejudica a qualidade desse tipo de transmissão 

de dados. Além disso, o desenvolvimento dessa tecnologia tem sido muito lento, o 

sinal RF não consegue passar por vários dos transformadores utilizados nas redes 

elétricas e há muita reflexão, o que prejudica a transmissão de dados e a limitação 

de banda.  

Há três sistemas de distribuição: média voltagem (MV), baixa voltagem (LV) 

e sistemas internos (IV). O PLC de banda estreita, opera nas faixas de frequência de 

9-500 kHz, com taxa de dados até 576 kbps Elyengui et al. (2013). 

 

14. SISTEMAS HÍBRIDOS/WIFIBER (FIWI) 

 

Sistemas híbridos são sistemas que combinam vantagens de duas ou mais 

tecnologias de comunicação a fim de aumentar o alcance à disponibilidade do 

sistema.  

Um exemplo de sistema híbrido é o WiFiber, que combina as vantagens da 

comunicação sem fio e a fibra ótica. Ela utiliza a banda de frequência de 60 GHz, a 

qual sozinha possui altíssimas perdas por propagação, combinando a extensa 

largura de banda da fibra ótica com a extensa largura de banda das ondas mm 

(espectro wireless) (largura de banda pode chegar até 1 Gb/s). Essa combinação 

resulta em um potencial de transmissão muito alto, com baixíssimo atraso. 

Vantagens da fibra ótica: potencial de largura de banda, maior alcance sem 

a necessidade de dispositivos ativos, alto ciclo de vida, sem necessidade de 

manutenção, transparência sobre a taxa de dados e formato do sinal. Desvantagem: 

altos custos. Vantagens do WiFi: flexibilidade, mobilidade, custo. Desvantagem: 

limitações de espectro. 

A integração entre a rede ótica e a rede sem fio pode ser feita utilizando dois 

métodos distintos, o Rádio-sobre-Fibra (RoF) ou Rádio-e-Fibra (R&F). Redes FiWi 

utilizam ambas tecnologias, RoF e R&F. R&F são adequados para construção de 

FiWi baseados em WLAN de longo alcance, enquanto RoF são adequados para 

redes FiWi com fibras de poucos quilômetros.Krzywicki; Wells (2013) 


