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1.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS

 A análise dos Informes Técnicos demonstrou a importância que o tema de segurança cibernética vem alcançando no setor elétrico brasileiro, devido à crescente digitalização do
setor.

Com o advento da quarta revolução industrial (Industria 4.0) foram constatadas inciativas de pesquisa e desenvolvimento na área de internet das coisas (IoT) para
monitoramento de ativos de energia elétrica.

Soluções de data analytics e inteligência artificial começam a ser exploradas para extrair informações de maior valor adicionado para os stakeholders e shareholders do setor.

Na área de telecomunicações as empresas estão passando por um processo de modernização de suas redes com a migração gradual para transmissão em pacotes.

 As empresas devem focar o uso de tecnologias habilitadoras da Industria 4.0 para análises preditivas na gestão de ativos com foco na otimização dos processos e aumento da
disponibilidade.

2.0 CLASSIFICAÇÃO DOS INFORMES TÉCNICOS

Os 29 (vinte e nove) Informes apresentados foram classificados em 7 (sete) categorias, em nível macro, em função do conteúdo técnico, visando facilitar os debates de cada bloco e
cada sessão, conforme indicado a seguir:

•             Sistema de Operação (3)

•             IoT – Internet of Things (4)

•             Monitoramento (2)

•             Miscelânea (4)

•             Analytics (2)

•             Redes de telecomunicações (6)

                           •             Segurança Cibernética (8) 

Segue abaixo a lista dos informes técnicos apresentados nesta edição do SNPTEE

2.1 517 - Soluções de comunicação para suporte às equipes de campo:

1314 - Sistema de Aquisição e Transmissão de Dados de Monitoramento de Grandezas Elétricas e Ambientais de Eletrodo de terra da Transmissão HVDC +/-600Kv
Porto Velho-Araraquara 2 uma experiência da Eletrobrás Eletronorte.

2.2 518 - Convergência tecnológica e aplicações IP para telecomunicações, informática e automação:

760 - Desenvolvimento do Sistema de análise das demandas de manutenção cadastradas no SAP e integradas ao SAM - RSAMP, para gestão de demandas de
planejamento de manutenção e atendimento da ReN 669 - Requisitos Mínimos de Manutenção

876 - Desenvolvimento de uma rede inteligente de sensores para monitoramento estrutural de barragens baseado na tecnologia IoT

1105 - TELEPROTEÇÃO SOBRE MPLS-TP CARACTERÍSTICAS, DEMANDAS, TESTES E CONSIDERAÇÕES

2.3 519 - Aplicações de novas tecnologias e soluções nos sistemas de informação e telecomunicação:

277 - Prospectos para a Evolução da Interface Humano-Computador em Centros de Controle de Energia Elétrica

368 - PROPOSTA E ANÁLISE DE UM DISPOSITIVO REPETIDOR DE DADOS TRANSPARENTE NA REDE LORAWAN

406 - ESTUDO DE VOLUMETRIA DE DADOS DE MEDIÇÃO PARA ARQUITETURA DE REDES SMART GRID

423 - REGER 1.5: migração do REGER para uma plataforma hiperconvergente

450 - Metodologia utilizando o conceito BIM (Building Information Modeling) aplicada a projetos de subestações integrado a Sistema de Inteligência Geográfica (SIG)

522 - INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO IOT EM REDE APLICADOS EM PLANTAS DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA

699 - Painel de Operações do COS-CEMIG: Desenvolvimento e Utilização

739 - Sistema Inteligente de Resposta à Demanda integrado à Microgeração e Armazenamento de Energia utilizando conceitos de Internet of Things

740 - Uso da Tecnologia Móvel para o Acesso a Dados de Tempo Real do Sistema Elétrico

800 - STH 3.0 - Gestão inteligente de dados de estações, reservatórios e usinas

892 - Análise de dados aplicada a verificação da condição de sistema de ar comprimido em disjuntores de alta tensão em subestações de alta necessidade de
confiabilidade

1022 - Utilizando mensageria distribuída, com Apache Kafka®, com garantia de entrega consistente de dados coletados a partir de dispositivos IoT, e sua aplicação na
Indústria 4.0 do setor elétrico

1135 - Projetos de Redes de Telecomunicações com Resiliência e Diversidade de Provedores para Geradoras e Transmissoras de Energia

1175 - Assistente Computacional para Supervisão de Grandezas Operativas

1252 - PROJETO MERIT - MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO E REGULARIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES



2.4 520 - Segurança dos sistemas de telecomunicação e de informação:

27 - Avaliação da Segurança Cibernética em Instalações da Rede Básica da COPEL GET

110 - A metodologia EPRI para avaliação de riscos cibernéticos nas infraestruturas críticas e sua relação com a norma IEC 62443-2-1

254 - Avaliação de Vulnerabilidades Cibernéticas Para Acesso Remoto aos IEDs Utilizando Árvore de Ataques

257 - Vantagens de Uso de Criptografia em Redes Não Seguras

355 - 6 Ds em Segurança Cibernética: Uma análise dos conceitos para aplicação em infraestruturas críticas de sistemas elétricos de potência

420 - SISTEMATIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DO STATUS DE SEGURANÇA DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS PRINCIPALMENTE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA
EM CONFORMIDADE COM A ISA-99 / IEC-62443

472 - Atualização de software em ambientes industriais, o cenário possível e principais dificuldades

487 - Hardening: Reduzindo a superfície de ataque de um servidor SAGE

1060 - SEGURANÇA CIBERNÉTICA: PANORAMA, DESAFIOS E AÇÕES EM ANDAMENTO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

441 - REDUNDÂNCIA E SEGURANÇA PARA ESTRUTURAS DE REDE OPERATIVA DA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, INCLUINDO SITE REDUNDANTE
DE TELECOMUNICAÇÕES

2.5 521 - Negócios de telecomunicações e terceirização de serviços;

508 - REDUÇÃO DOS CUSTOS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE UMA TMA

2.6 522 - Aspectos de inovação na manutenção e operação dos sistemas de informação e telecomunicações.

1316 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Comando Remoto de infraestrutura em Repetidoras Ópticas Desassistidas (SCORE) uma experiência da
Eletrobras Eletronorte.

3.0 RELATÓRIO SOBRE OS INFORMES TÉCNICOS

3.1 - Sistema de Aquisição e Transmissão de Dados de Monitoramento de Grandezas Elétricas e Ambientais de Eletrodo de terra da Transmissão HVDC +/-600Kv Porto Velho-Araraquara
2 uma experiência da Eletrobrás Eletronorte.

IVALDO MONTEIRO LOBATO(1); JOSE ADOLFO SILVA SENA(1); RUI SERGIO SILVA LIMA(1); LUCIVALDO FERNANDES CORREA(1); FABIO PRESTES DE
ALVARENGA(1); MAGDIEL CRISTIAN MACIEL(1); - ELN(1);

Este trabalho tem o objetivo de apresentar o desenvolvimento de um protótipo de um sistema de monitoramento online de grandezas elétricas na Praça do Eletrodo de Terra
desenvolvido, para ser implantado na transmissão HVDC Porto Velho- Araraquara. Os dados são aquisitados por meio de sensores de temperatura instalados nos poços dos
eletrodos bem como através de TC´s e condicionadores integrando ao Sistema de monitoramento e disponibilizado ao SAGE que através de e-mails, acesso web e Software de
análise por meio da rede corporativa da Eletronorte. A estrutura é baseada na arquitetura cliente servidor, ou seja, os processos cliente enviam pedidos para o processo servidor,
e este por sua vez processa e envia os resultados dos pedidos. Os dados são aquisitados e armazenados em banco de dados e com ferramentas de tratamento de alarmes
acionados por violação de limites. A equipe de manutenção da estação recebe avisos imediatamente e com base nas informações recebidas podendo realizar um pré-
diagnostico a distância e em tempo hábil os meios para estimar e promover soluções de eventuais problemas no menor espaço de tempo, com objetivo de minimizar o
atendimento a ocorrência, através de relatórios de grandezas elétricas e ambientais das condições operativas e com isso evitar perdas de faturamento por conta da aplicação de
multas pela agência reguladora.

Perguntas e respostas:

A) Este sistema já foi instalado em campo? Caso positivo, qual foi o resultado prático obtido?

Foi instalado protótipo, composto de 2(dois)módulos de aquisição e 1(um)concentrador de dados nos pátios de eletrodo de (Araraquara-SP e Porto Velho-RO). O modulo de
transmissão Arduíno NRF24L01 conseguiu atingir 600 metros para a transmissão de dados com êxito, porém em Araraquara2 existe desnível considerado o que provoca a falta
de visada para o módulo concentrador já em Porto Velho a altura das arvores impede a visada direta entre o concentrador e os modulo localizados onde dispõem de medição de
temperatura e umidade. Para solucionar o problema mudamos a tecnologia de transmissão para o módulo LORA ESP32 que possui alcance de até 6,5 Km sem necessidade de
visada, e ate o momento estamos aguardando a programação para a substituição desta nova tecnologia para ser implantada, o próximo passo será a continuidade da medição
para o estudo do impacto da meso fauna e da estimativa da vida dos eletrodos(corrosão do material) .

B) É possível mensurar os ganhos com a implantação deste sistema?

Um dos ganhos será a emissão automática do relatório semestral, exigência do órgão ambiental, além do acompanhamento contínuo dos valores medidos em campo e o
histórico das medições em banco de dados para o acompanhamento do impacto da meso fauna. Outro ganho será poder acompanhar a correte dos ramos dos eletrodos para
estimar a sua corrosão e com isso estimar a vida dos eletrodos visando o acompanhamento e planejamento de sua manutenção uma vez que este recurso requer valores de
custos elevados para para realização e indisponibilidade do sistema de transmissão HVDC.

C) Existe algum projeto em andamento para o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de grandezas ambientais do Pátio de Eletrodo de Terra?

Não existe projeto, porém existe a exigência de licenciamento pelo órgão ambientas de emissão de relatório de temperatura e umidade do solo para acompanhamento do
impacto da meso fauna, oque acredito que pode vir a prover valores de medições sazonais para trabalhos futuros de pesquisa juntamente com instituições de ensino e pesquisa.

3.2 - Desenvolvimento do Sistema de análise das demandas de manutenção cadastradas no SAP e integradas ao SAM - RSAMP, para gestão de demandas de planejamento de
manutenção e atendimento da ReN 669 - Requisitos Mínimos de Manutenção

ANDERSON VINICIUS DE ALMEIDA BRASIL(1); SILVIO ANTONIO NUNES(2); ALEXSANDRO TEIXEIRA GOMES(3); - CEMIG GT(1);CEMIG GT(2);CEMIG GT(3);

Este trabalho apresenta as ações adotadas pela CEMIG GT para propiciar o desenvolvimento do Sistema de Análise das Demandas de Manutenção Cadastradas no SAP e
integradas ao SAM - RSAMP, para gestão de demandas de planejamento de manutenção e atendimento à Resolução Normativa Nº 669, doravante referenciada apenas por ReN
669. Elenca as principais dificuldades enfrentadas e as estratégias adotadas para superá-las, justifica a escolha da linguagem R e situa o RSAMP no contexto do projeto de
integração ao mesmo tempo em que fornece um vislumbre do seu futuro.

Perguntas e respostas:

A) O informe técnico cita integração futura entre o SAP e o SAM. Como se planeja fazer essa integração?

Podemos dividir a integração entre o SAP e o SAM em quatro conjuntos macro de funcionalidades: 1 - Obtenção dos dados mestres do SAM (equipamentos, instalações,
requisitos mínimos de manutenção, atividades mínimas de manutenção dos agentes e o PMM); 2 ? Envio do PMM; 3 ? Envio de realizações; 4 ? Monitoramento e análise do
PMM em conjunto com as Realizações com objetivo de disparar alertas antes que ocorram atrasos. Destes conjuntos, o primeiro está totalmente funcional. As funcionalidades
associadas ao envio do PMM já estão construídas, mas precisam ser aprimoradas. Quanto ao envio das realizações, suas funcionalidades já foram especificadas e estão entre
as prioridades de desenvolvimento. Enquanto o desenvolvimento da integração do SAP como SAM está sendo feito o RSAMP é utilizado para suprir os serviços faltantes.

B) Como é feita a verificação de consistência entre os dados armazenados no SAM e no RSAMP?

O RSAMP possui rotinas que comparam os dados provenientes do SAM com os que estão armazenados em sua base no tocante à estrutura e conteúdo. As alterações na
estrutura dos arquivos json geram necessidades de atualização das tabelas do RSAMP. Já as modificações no conteúdo dos registros são indicadas através de status
(modificado, excluído, criado, etc). É importante ressaltar que os registros modificados não são excluídos da base de dados do RSAMP. Eles continuam armazenados compondo
assim um histórico de modificações dos dados do sistema. Este histórico possibilita restaurar cada uma das tabelas da base de dados a partir de pontos de restauração definidos
pelas datas em que as alterações foram identificadas.

C) O desenvolvimento do RSAMP foi feito usando apenas mão de obra própria ou houve necessidade de contratação de terceiros?

Temos na equipe, profissionais contratados desempenhando atividades específicas dentro do processo de planejamento da manutenção desde antes da Resolução 669.
Inclusive, o autor deste trabalho, é um destes contratados. Neste contexto, não houve uma necessidade adicional de contratação especificamente para o desenvolvimento do
RSAMP. Nossa equipe, composta por mão de obra própria e terceiros, diante da necessidade urgente na época, adquiriu as habilidades necessárias e juntos desenvolvemos o
RSAMP.

3.3 - Desenvolvimento de uma rede inteligente de sensores para monitoramento estrutural de barragens baseado na tecnologia IoT
LUIZ CARLOS MAGRINI(1); PAULA SUEMI DANTAS KAYANO(1); FERDINANDO CRISPINO(1); EDVALDO FABIO CARNEIRO(2); TATIANA PERES ARARIPE(2); ANTONIO
LUIZ CARMO SANTOS(2); - FDTE(1);CESP(2);

A evolução da tecnologia IoT (Internet of Things) propicia a integração de plataformas heterogêneas de hardware e software encontradas no Smart Grid, principalmente quando
apresentam pouca potência computacional e baixo consumo de energia. Este artigo apresenta um sistema de monitoramento de segurança das estruturas de barragens de



usinas hidroelétricas, baseado no protocolo aberto XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol) para a comunicação entre os diferentes sensores, quase em tempo
real, confiável e segura entre os IEDs (Intelligent Electronic Devices), bem como com o SCADA. Os dados trafegam encapsulados no formato XML, utilizando a padronização
definida pelo grupo do IEEE Sensei-IoT.

Perguntas e respostas:

A) A solução proposta prevê replicação dos dados do servidor SXMPP?

Os dados do servidor XMPP não são replicados, embora pudessem ser facilmente replicados caso fosse de interesse da concessionária. São armazenados na base dados
corporativa da empresa, que periodicamente sofre backup.

B) O servidor XMPP foi implementado em hardware dedicado ou usou uma máquina virtual em serviço de nuvem?

O servidor XMPP foi implementado na forma de um serviço hospedado numa máquina virtual da empresa. Não foi utizado serviço de nuvem pois isso acarretaria custos acionais
inerente ao serviço IaaS ( Infrastructure as a Service) tais como aluguel da máquina virtual, do espaço em disco para armazenamento e do tráfego na rede.

C) Qual o volume de dados coletado durante os testes? Qual foi a duração dos testes? Qual seria a capacidade mínima de armazenamento de dados para o volume de dados
gerados?

O servidor XMPP começou a operar em Janeiro de 2018, tendo inicialmente apenas um sensor como cliente e coletando dados a cada 15 minutos. Ao longo do projeto foram
incorporados nessa rede XMPP mais 3 instrumentos em Porto Primavera e um na usina de Jaguari . Em Jaguari um único cliente XMPP concentra dados de 4 instrumentos civis
diferentes. Todos os dados são coletados a cada 15 minutos. O espaço minimo de armazenamento vai depender da quantidade de dados gerados em cada instrumento, da
periodicidade de leitura desses dados e da quantidade de sensores a serem incluidos na rede XMPP.

3.4 - TELEPROTEÇÃO SOBRE MPLS-TP CARACTERÍSTICAS, DEMANDAS, TESTES E CONSIDERAÇÕES
RAFAEL MOURA MOREIRA(1); - ABB(1);

De forma a termos uma visão geral sobre as tecnologias envolvidas na transmissão de sinais de teleproteção, comparamos os sistemas existentes em TDM e novos em
Ethernet, com o intuito de analisarmos diversos aspectos e ponderarmos a viabilidade, baseado nas características criteriosas da transmissão deste tipo de sinais. Testes e
estudos foram realizados para garantir a viabilidade técnica dessas integrações, além de analisarmos não somente as tecnologias empregadas e estudadas até o momento
como também verificando novas possibilidades para a transmissão de sinais de teleproteção.

Perguntas e respostas:

A) Esta solução está em uso pos alguma empresa do setor elétrico?

B) Existe vantagem financeira no uso do MPLS-TP? Quanto seria?

C) Que outras integrações são possíveis nas soluções de teleproteção sobre MPLS-TP?

3.5 - Prospectos para a Evolução da Interface Humano-Computador em Centros de Controle de Energia Elétrica
LUIZ CORREA LIMA(1); - NemerConsult(1);

Na evolução dos sistemas para centros de controle um desafio constante tem sido o de aperfeiçoamento da capacidade de monitoração e análise de eventos e fenômenos.
Propostas recentes têm focado na visualização de eventos multivariados através de perspectiva geométrica e gráficos de contorno. Procuramos identificar limitações de
visualizações 3D e propomos a utilização conjunta com projeções ortogonais 2D, para maior eficácia. Identificamos possibilidades de uso do fator tempo e de técnicas
matemáticas para observação sintética da evolução de grande número de grandezas. Sugerimos uma reorganização do espaço de trabalho das consoles de operação segundo
uma visão alternativa aos desktops atuais.

Perguntas e respostas:

A) O autor conhece aplicações práticas da solução proposta?

O artigo não se propõe exatamente a identificar ferramentas a serem aplicadas a determinados problemas. Busca-se identificar e avaliar alguns caminhos de evolução de
interface humano-computador e, portanto, não se espera que haja na atualidade aplicações relativas aos aspectos estudados já prontas para uso. São antes investigadas e
propostas técnicas e recursos tecnológicos para permitir um incremento da capacidade de observação e análise de eventos e fenômenos em centros de controle. Uma primeira
análise é feita a respeito da importância de se dispor de mecanismos de observação e simulação multivariada de fenômenos. Sobre esta análise estudam-se vantagens e
deficiências de representações gráficas 3D propondo-se o uso de projeções ortográficas 2D em conjunto e sincronizadas com visualizações estereográficas. Toolkits abertos
voltados para visualização científica tem sido utilizados, em outros ramos de ciência e tecnologia tais como simulação de dinâmica dos fluidos, e poderiam servir de base para a
criação de aplicações focadas no domínio de aplicação de centros de controle. Uma segunda proposta conceitua o uso de Tendência Sintética para visualização qualitativa de
um número significativo de fenômenos. No artigo indica-se a possibilidade de aplicação imediata, a partir de um trabalho de ajuste de parâmetros matemáticos, de maneira ad-
hoc. Também a este respeito não conhecemos aplicações atuais em ambientes de centros de controle. A última contribuição do artigo refere-se ao conceito de Desktop
Orientado a Atividade, com vistas a reduzir a carga cognitiva e os trabalhos de preparação de ambiente de uso quando o usuário se dedica a uma atividade específica. Esta
proposta deriva em parte do conceito de PIM ? ?Personal Information Management?, já bem explorado na literatura técnica, mas que ainda não resultou em produtos de
mercado claramente identificados como aplicações ou como desktops. Sua implementação prática demandaria ainda alguma pesquisa e desenvolvimento, principalmente no que
diz respeito a escolha e integração de técnicas de gestão de documentos, indexação de conteúdo, ?full-text search? e ferramentas de ?workflow?. Sua aplicação, portanto, não é
imediata.

B) Não haveria o risco das curvas de tendência sobrepostas à IHM do sistema SCADA sobrecarregarem os sentidos do operador, provocando efeito contrário ao esperado?

Esta é uma questão de máxima importância. Sem dúvida que o mau uso de algum recurso novo pode ter este tipo de consequência para o operador, não só com a Tendência
Sintética proposta, mas com qualquer recurso visual utilizado em centros de controle. É assim uma questão de design cuidadoso de telas evitar que uma sobrecarga cognitiva
ocorra. Talvez a figura apresentada no artigo dê a entender que esse tipo de gráfico poderia ser simplesmente adicionado aos unifilares do Scada, o que não é o caso. No artigo,
no entanto, propõe-se o uso do recurso de Tendência Sintética não como substituto para a apresentação numérica ou gráfica de valores medidos ou calculados, ou mais
especificamente, as curvas de tendência tradicionais. A indicação do artigo é que este tipo de recurso traria um aumento da capacidade de monitoração de grande número de
variáveis chave de processo sob o ponto de vista qualitativo. A partir da identificação visual de situações potencialmente problemáticas dentro de um leque restrito e bem
conhecido de possibilidades, passar-se ia a uma observação mais focada e quantitativa, com uso dos recursos tradicionais. Por outro lado, o caráter sintético e qualitativo deste
recurso permitiria a monitoração de um número bem maior de grandezas do que o proporcionado por visualizações de tendência tradicionais, sem aumento proporcional da
carga cognitiva sobre o usuário.

C) Na proposta apresentada para orgaização do espaço de trabalho, ao definir a atividade corrente, atualizando o desktop com os aplicativos relevantes, o trabalho feito no turno
anterior é mantido? Quer dizer, os sistemas de registro de ocorrências, por exemplo, são reabertos da forma que se encontravam no turno anterior, sem perda do trabalho
realizado?

No artigo sugerimos uma reorganização do espaço de trabalho das consoles de operação segundo uma visão alternativa aos desktops atuais. Isto não implica que todo o espaço
de trabalho tenha que ser reestruturado. Conforme proposto no artigo, um Desktop Orientado a Atividade poderia coexistir com desktops tradicionais (em monitores diferentes)
para permitir ao operador o foco em uma atividade, enquanto acompanha outras visualizações em segundo plano (em desktops tradicionais). Assim, um usuário que tem à
disposição vários vídeos, como é usual em sistema de supervisão e controle, pode continuar utilizando desktops tradicionais em alguns desses vídeos e, em outros, Desktops
Orientados a Atividade. Este tipo de recurso poderia ainda ser ativado sob demanda como uma camada sobre um Desktop Tradicional e desativado ao fim da atividade de
interesse. Assim, os procedimentos de trocas de turno não precisam serem impactados pelo acréscimo desta facilidade de uso direcionado.

3.6 - PROPOSTA E ANÁLISE DE UM DISPOSITIVO REPETIDOR DE DADOS TRANSPARENTE NA REDE LORAWAN
LUCAS MAZIERO(1); DANIEL PINHEIRO BERNARDON(2); CARLOS HENRIQUE BARRIQUELLO(3); TIAGO BANDEIRA MARCHESAN(4); FILIPE GABRIEL CARLOTO(5);
WILLIAM DOTTO VIZZOTTO(6); Luana Fortes Miranda(7); Flávio Garlet Reck(8); - UFSM(1);UFSM(2);UFSM(3);UFSM(4);UFSM(5);UFSM(6);CPFL Energia(7);UFSM(8);

Neste trabalho, a construção de um repetidor LoRaWAN de baixo custo e as melhorias alcançadas ao longo do tempo de desenvolvimento do mesmo. Os experimentos tem a
finalidade de validar e verificar a viabilidade de inserção de um repetidor na rede LoRaWAN. O repetidor foi concebido para trabalhar exclusivamente com dispositivos de Classe
A. É mostrado que adicionando o repetidor na rede LoRaWAN versão 2.0 tem-se uma melhorias na gestão dos dispositivos a terem seus pacotes repedidos, adição e remoção
de dispositivos pelo própria rede LoRaWAN, com isso tem se verificado um aumento significativo na performance da rede LoRaWAN, também possível entender a cobertura da
rede, sem a necessidade de adicionar um novo gateway, assim, mitigando custos, aumentando a robustez e confiabilidade da rede LoRaWAN.

Perguntas e respostas:

A) O equipamento utilizado neste experimento é de uso comercial?

B) Cite exemplos de aplicação comercial para esta solução na área de energia elétrica.

C) Qual o ganho financeiro médio desta solução?

Comentário: O IT apresenta apenas 4 páginas, inferior ao mínimo exigido de 6 páginas.

3.7 - ESTUDO DE VOLUMETRIA DE DADOS DE MEDIÇÃO PARA ARQUITETURA DE REDES SMART GRID
RODRIGO TENORIO LOPES DE SOUZA(1); LUCIANO FIGUEIREDO MARINELLI(1); LUCAS MOREIRA DE SOUZA(1); RAFAEL MENDES PIMENTEL(1); - Light(1);



Este trabalho visa compartilhas informações de volumetria que são necessárias para iniciar o estudo e planejamento de uma rede smart grid, Embora exista outros fatores para a
tomada de decisão do investimento, a volumetria é um importante dado que depende da expertise das distribuidoras e fabricantes de equipamentos de medição, que embora
sejam públicos, são poucos difundidos e/ou conhecidos. Foi passado os dados principais que precisam ser monitorados e transmitidos e criado valores de referencia para
facilitar o planejamento de futuros projetos, além de uma equacionada das tecnologias de comunicação e medição mais utilizadas no setor elétrico brasileiro.

Perguntas e respostas:

A) Sabe informar como está sendo tratada a volumetria nos projetos de smart grid em desenvolvimento em nosso país?

Não temos como precisar o panorama nacional, mas sabe-se que em alguns projetos o estudo da volumetria vem depois do projeto contratado, podendo se. tornar uma restrição
e não um requisito.

B) Como a Light considera a volumetria em seus projetos de Smart Grid?

Em cada um dos segmentos (Média tensão, ACL, Serie-transformes e varejo) se utiliza da especificação técnica dos fabricantes em relação ao tamanho dos dados
disponibilizados versus o modelo de negócios no que se refere ao monitoramento de fraudes, corte e religamento e leitura de faturamento.

C) Como a volumetria interfere na decisão dos tipos de equipamentos para a rede Smart Grid e qual o custo envolvido para cada um deles?

Não há os valores comparativos. Entretanto conhecer a volumetria no planejamento / especificação servirá como restrição das tecnologias oferecidas, pois estas possuem
limitações de banda, transmissão de pacotes, saltos e segurança da informação que podem interferir no modelo de negócios.

3.8 - REGER 1.5: migração do REGER para uma plataforma hiperconvergente
DIOGO PEREIRA MARQUES CRUZ(1); DEMETRIUS MENDONCA DA SILVA(1); BRUNO HENRIQUE FERREIRA(1); GERALDO PINTO RIBEIRO(1); CRISTIAN TATSURO
KOGACHI(1); PHILADELPHO AZEVEDO NETO(2); AYRU LEAL DE OLIVEIRA FILHO(2); ALESSANDRO LUIZ DE OLIVEIRA(3); JOAO ROBERTO STRAPASSON(3); -
ONS(1);CEPEL(2);Siemens (3);

O presente trabalho tem como objetivo descrever o processo de evolução do REGER para a entrada em um novo ciclo de vida, as atividades e dificuldades enfrentadas, e a
estratégia utilizada para minimizar os impactos na operação do sistema interligado nacional (SIN). Como parte desta evolução, avaliou-se a utilização de plataforma
hiperconvergente, termo utilizado para classificar arquiteturas totalmente virtualizadas e distribuídas, tendo-se concluído pela sua adequação e economicidade.

Perguntas e respostas:

A) Qual foi o % de aumento do custo utilizando o processo de turn key? É possível demonstrar que houve ganho?

Corrigindo os valores das aquisições realizadas no Ciclo 1 (Processo TurnKey) para valores atuais e comparando com o investimento feito no REGER 1.5, notamos uma redução
de aproximadamente 20% no valor.

B) Como foi o resultado do teste de disponibilidade de 720 h do SSC de Brasília que estava programado para maio/2019?

Durante o teste de disponibilidade de Brasília enfrentamos um problema de performance na interface do SAGE com o Osisoft PI (API PI) devido ao grande volume de dados
historiados. Essa ocorrência acabou atrasando o término do teste em 3 semanas. Os demais componentes da plataforma funcionaram adequadamente.

C) Como os operadores do ONS avaliaram esta mudança de tecnologia? Adaptaram-se bem a ela?

Do ponto de vista dos operadores não houve mudanças em termos de acesso e funcionalidade, pois a base do SSC permaneceu a mesma (SAGE / PI). Houve uma percepção
de ganho na performance das aplicações, especialmente durante as simulações no ambiente de treinamento de operadores (OTS).

3.9 - Metodologia utilizando o conceito BIM (Building Information Modeling) aplicada a projetos de subestações integrado a Sistema de Inteligência Geográfica (SIG)
ALEXANDRE CARDOSO(1); GERSON FLAVIO MENDES DE LIMA(2); SÉRGIO RICARDO RAMOS SILVEIRA(3); AUGUSTO TULIO MANSOUR SIMÃO(4); DIOGO MARTINS
AZEVEDO(5); - UFU(1);UFU(2);Furnas(3);UFU(4);UFU(5);

Este trabalho propõe a integração de Building Information Modeling (BIM) com o Sistema de informação Geográfica (SIG), no contexto de Furnas Centrais Elétricas, com
possíveis resultados da implementação no contexto de Subestações, de forma a validar a redução de custo de logística, por demanda das manutenções necessárias, prevenção
de possíveis acidentes e possibilidade de atualização de informações em tempo real. Com os dados apresentados elucida-se a relevância na perspectiva inovadora para
projetos. A associação da metodologia BIM com o SIG provê condições de aprimoramento do desempenho de equipes técnicas, durante etapas de planejamento e execução
dos projetos de subestações.

Perguntas e respostas:

A) Uma possível evolução do projeto de pesquisa seria, após construído, integrar dados obtidos por sensores associados aos equipamentos primários, possibilitando a criação
de um gêmeo digital. Isso foi considerado pelos autores?

B) Os autores podem fornecer mais detalhes dos benefícios esperados para a manutenção de subestações?

C) Os modelos 3D gerados podem ser utilizados em aplicações de realidade virtual ou aumentada. Os autores avaliaram essa possibilidade em projetos futuros?

3.10 - INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO IOT EM REDE APLICADOS EM PLANTAS DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA
RENATA IMACULADA SOARES PEREIRA(1); SANDRO CÉSAR SILVEIRA JUCÁ(2); PAULO CESAR MARQUES DE CARVALHO(3); CLEONILSON PROTÁSIO DE SOUZA(4);
- UFC(1);IFCE(2);UFC(3);UFPB(4);

A rede de monitoramento IoT desenvolvida no presente projeto foi implementada e testada em três plantas fotovoltaicas (FV) conectadas à rede: Fortaleza - CE, Maracanaú - CE
e Colônia - Alemanha. Os sistemas embarcados IoT propostos são baseados em software livre multiplataforma e uma página chamada Web Monitor foi desenvolvida para
consulta online dos dados e para monitoramento em tempo real das três plantas. O monitoramento de variáveis meteorológicas e de temperatura de módulos FV individuais tem
o objetivo de fornecer dados para a análise de eficiência de geração elétrica. Nos resultados, os dados obtidos são analisados e comparados.

Perguntas e respostas:

A) Houve perda de comunicação com a nuvem no período dos testes? Há algum tipo de armazenamento nos próprios sensores como retaguarda para esse tipo de situação?

Existe o armazenamento offline utilizando a memória SPIFFS embarcada no próprio ESP32. Quando não houver conexão WiFi, os valores dos sensores são então armazenados
no arquivo SPIFFS (?SPIFFS_mount()?) e enviados à meia-noite. Dois pontos foram considerados para a implementação do armazenamento offline: ? Espaço do arquivo
SPIFFS: em caso de mais de cinco horas sem Internet, não seria possível armazenar todas as strings concatenadas por minuto (64k SPIFFS; 200 bytes por URL; 320 URLs; 5,3
horas). Portanto, decidiu-se tirar médias a cada 10 minutos para ocupar menos espaço de armazenamento, permitindo até 53 horas de backup offline. ? Horário de envio ao
servidor: em caso de falta de internet por 20 minutos, por exemplo, duas strings URL estariam armazenadas no SPIFFS. Não seria possível postá-las no banco de dados logo
que a conexão à Internet fosse restabelecida, pois novos valores estariam sendo medidos e postados a cada minuto. Portanto, decidiu-se que valores anteriores armazenados
de forma offline, fossem postados somente à meia-noite. Isso não traz prejuízos ao monitoramento, pois para um sistema em tempo real, o que interessa é a visualização dos
valores atuais no momento da medição.

B) Foram considerados outros padrões de rede sem fio, como o Zigbee e o LoraWAN? Por que foi adotado o Wi-fi? Quais as vantagens dele em relação aos demais?

A próxima etapa deste projeto é implementar uma rede de sensores sem fio utilizando Lorawan. Assim, seria possível alcançar longas distâncias em baixo consumo. A
dificuldade encontrada no uso de LoRa é o baixo payload. Para o envio de informações de sensores, data e hora, URL e outros dados, em tempo real, é necessário ajustar a
rede para não prejudicar a taxa de comunicação. Mesmo assim, considerando que cada sensor da rede enviaria os dados a um gateway, que posteriormente publicaria em um
banco de dados, a velocidade de transmissão seria prejudicada, pois o envio dos dados via LoRa é mais lento. No caso do presente projeto, o módulo ESP32 coleta os dados de
diversos sensores e posta diretamente no banco de dados via WiFi, tudo isso em menos de um minuto. Além disso, para utilizar os princípios de IoT utilizando o protocolo MQTT
(Message Queuing Telemetry Transport) com comandos push, que é a técnica de comando mais utilizada em IoT, é necessário o padrão WiFi.

C) Como proposta de desenvolvimentos futuros no projeto, serão abordadas questões de segurança cibernética?

Para a continuação dessa pesquisa estamos desenvolvendo uma plataforma livre IoT chamada de Wireless Monitor que utiliza a transmissão de dados com o protocolo seguro
https.

3.11 - Painel de Operações do COS-CEMIG: Desenvolvimento e Utilização
FRANCISCO ALBERTO DE ANDRADE QUEIROZ(1); ALEXANDER GONÇALVES DA SILVA(2); WIRLLAN DORNELES ROCHA(3); GERALDO MANOEL MOREIRA DA
PAIXÃO(4); JORGE MACHADO QUINTANILHA NETO(5); ARTHUR CHAVES DE PAIVA NETO(6); CARLOS JOSÉ DE ANDRADE(5); - CEMIG GT(1);CEMIG GT(2);CEMIG
GT(3);CEMIG GT(4);Cemig D(5);CEMIG GT(6);

Esse informe apresenta um conjunto de ações e sistemas que resultaram no Painel de Operações utilizado atualmente pelo Centro de Operação do Sistema - CEMIG-GT. Tendo
como ponto de partida softwares e sistemas anteriormente disponibilizados para a sala de controle, é descrito o desenvolvimento do sistema base e da ferramenta que permite a
reunião de bases de dados georreferenciados importantes para análise e tomada de decisões por técnicos e engenheiros. As funcionalidades implementadas no painel são
relacionadas às atividades realizadas pelas equipes de Tempo Real e de suporte à operação. São relatados alguns dos impactos observados, além de ideias para
implementações futuras.

Perguntas e respostas:



A) Como os operadores foram treinados para uso desta nova ferramenta?

Cada um dos operadores com acesso direto à nova ferramenta recebeu um breve treinamento, em que foram brevemente apresentadas as funcionalidades e a interface. O
treinamento tem como foco o entendimento das informações para que o seu uso seja relacionado aos processos que ocorrem na sala de controle para que as ações sejam
tomadas tendo como base as representações dinâmicas dos dados no Painel de Operações.

B) O desenvolvimento desta ferramenta foi realizado por pessoal próprio?

GeoPortais como o Painel de Operações são desenvolvidos por equipe interna da Cemig, que mantém um time exclusivamente dedicado para o desenvolvimento de aplicações
de Geoprocessamento. No entanto, a equipe que desenvolveu a ferramenta que serviu de base para os GeoPortais foi constituída por pessoal próprio da Cemig além de
integrantes da Universidade Federal de Lavras (UFV), do Centro Internacional de Hidroinformática (CIH) e dos parceiros Programa Hidrológico Internacional da UNESCO, Itaipu
Binacional e Fundação Parque Tecnológico Itaipu através de um projeto de pesquisa e desenvolvimento captado pela CEMIG.

C) Como a ferramenta foi desenvolvida em software livre, como está planejada a sua atualização para garantir a aderência às novas tecnologias e a segurança das
informações?

A biblioteca livre API Open Layers foi baixada para o ambiente Cemig e customizada buscando entender as necessidades das equipes da empresa, que também utiliza outras
técnicas de desenvolvimento para construção dos GeoPortais. Sendo assim, a criação de novos GeoPortais tornou-se um processo que independe das atualizações da versão
livre da API, mesmo que ainda seja possível baixar e customizar novas versões da API para que sejam agregadas novas funcionalidades incorporando-as ao ambiente da
Cemig. Além disso, procurando garantir a aderência às novas tecnologias e à segurança das informações, o desenvolvimento do GeoPortal por uma IDE tomou o cuidado de
adotar: - um sistema de gerenciamento de acessos dos usuários; - a particularização do portal para cada área da empresa e grupo de usuários limitando a disponibilização das
informações conforme as atividades de cada setor; - padrões internacionais de distribuição e de consumo de informações geográficas (Padrão OGC - Open Geospatial
Consortium). Além dessas providências, ao final do projeto foram capacitados os técnicos da CEMIG para que consigam continuar a desenvolver a ferramenta e a tomar as
ações para manter o acesso seguro às informações.

3.12 - Sistema Inteligente de Resposta à Demanda integrado à Microgeração e Armazenamento de Energia utilizando conceitos de Internet of Things
ALISSON TRINDADE SOUZA(1); LUCIANE NEVES CANHA(1); RAFAEL GRESSLER MILBRADT(1); CÁSSIO MICHELS TEIXEIRA(1); CHRISTIAN LEMOS(1); TIAGO
AUGUSTO SILVA SANTANA(2); - UFSM(1);COPEL DIS(2);

Em Smart Grids, o uso de casas inteligentes para gerenciamento de cargas residenciais e ações de resposta da demanda de maneira inteligente deve ser uma alternativa pelo
lado do consumidor. O presente trabalho apresenta um sistema de gerenciamento inteligente de cargas residenciais e resposta da demanda. O sistema é adaptável à tarifação
variável e sistema de microgeração distribuída. Emprega técnicas de Inteligência Artificial e tecnologias de Internet das Coisas. No processo de tomada de decisão são utilizados
dados ambientais monitorados, geração de energia e instruções do sistema de gerenciamento de baterias, parte do projeto de P&D COPEL Distribuição e UFSM.

Perguntas e respostas:

A) Qual o volume de dados que foi necessário para treinar o modelo de machine learning?

Para o treinamento dos modelos de Machine Learning testados foi utilizada uma base de dados contendo em torno de 300 interações feitas pelo usuário na interface Web (ações
no ar-condicionado) e ações realizadas pelo sistema propositivo, com feedback. Além disso, para verificação das métricas de qualidade dos três primeiros algoritmos foi utilizada
uma base de dados com em torno de 120 interações, não vistas na base de treinamento. Atualmente, estuda-se o treinamento do modelo de machine learning com períodos
menores, como por exemplo, 1 semana ou menos, respeitando ações mais recentes dos usuários residenciais.

B) Foi avaliado o uso de outro protocolo de comunicação, como o XMPP, antes da escolha do MQQT?

Antes do estudo e adesão do protocolo Mqtt no projeto, buscou-se utilizar o protocolo Http. Mas com o decorrer dos estudos, e a possibilidade de trabalhar com microcontrolador
ESP8266, decidiu-se utilizar o Mqtt, por ser um protocolo com menor payload, e assíncrono, o que facilita para a comunicação entre os dispositivos. O protocolo Xmpp não foi
avaliado.

C) Como o sistema decide por utilizar ou não o sistema de armazenamento de energia?

As regras Fuzzy dos diferentes modos de operação possuem como uma das entradas a decisão do sistema de gerenciamento de baterias, sistema a parte desenvolvido em
projeto P

3.13 - Uso da Tecnologia Móvel para o Acesso a Dados de Tempo Real do Sistema Elétrico
RAFAEL LUIZ REZENDE BASTOS(1); CARMEN LUCIA TANCREDO BORGES(2); MARCELO ROSADO DA COSTA(3); FELIPE VIEIRA DUVAL(3); -
UFRJ(1);COPPE/UFRJ(2);CEPEL(3);

Este trabalho tem por objetivo apresentar o desenvolvimento de um aplicativo de celular para o sistema operacional Android que permite acessar de maneira móvel as
informações de tempo real disponibilizadas pelo Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia (SAGE), que é um sistema utilizado para gerenciar e supervisionar redes de
energia elétrica. A criação de um aplicativo móvel para o SAGE se tornou viável, pois as novas atualizações do sistema de gerenciamento passaram a ter entre seus protocolos
de comunicação o protocolo OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture), e assim cada SAGE poderá a ser também um servidor de dados do sistema elétrico
sob sua supervisão.

Perguntas e respostas:

A) Este aplicativo está em operação em alguma empresa do setor elétrico?

Este aplicativo ainda não está em operação em empresas do setor. Mas algumas empresas demonstraram interesse nele.

B) Quais seriam os próximos passos para viabilizar esta ferramenta para todas as empresas do setor elétrico?

Primeiramente, a empresa deve disponibilizar o protocolo OPC UA do SAGE na sua instalação.

C) Qual o custo envolvido neste desenvolvimento? Qual o preço estimado para disponibilização comercial?

O preço será em função da necessidade da empresa interessada. Uma versão básica já está disponível aos usuários do SAGE.
3.14 - STH 3.0 - Gestão inteligente de dados de estações, reservatórios e usinas

GERALDO MANOEL MOREIRA DA PAIXÃO(1); IVAN SERGIO CARNEIRO(1); LOWRENO CALIXTO LANCZYK FERREIRA(2); CESAR AUGUSTUS ASSIS BENETI(2); FABIO
SATO(2); - CEMIG GT(1);SIMEPAR(2);

O projeto de “gestão inteligente de dados hidrometeorológicos” na CEMIG, se destina ao controle e recepcionamento dos dados medidos em campo (postos, usinas e
reservatórios) a fim de gerar sumários calculados, monitoramento, e processamento de eventos/sinais assegurando a persistência dos dados de tempo real e histórico evitando
duplicação de informações ao mesmo tempo facilitando o compartilhamento dos dados. A união dos sistemas PI System da OSISoft com o Climatos do SIMEPAR, formatando
um sistema denominado STH 3.0 – Sistema de Telemetria Hidrometeorológica promovendo uma robusta arquitetura em conformidade com a governança de TI e auditoria interna
do grupo CEMIG, garantindo segurança e controle total aos dados armazenados gerando eficiência na tomada de decisão operativa como também na segurança em gestão
operacional dos empreendimentos.

Perguntas e respostas:

A) Qual é a periodicidade de replicação dos dados entre o servidor principal e o backup? No caso de uma falha do servidor principal, qual é o tempo para que o backup se torne
ativo?

B) Que indicadores permitem comparar o desempenho do sistema STH 3.0 e o sistema anterior?

C) Interoperabilidade entre sensores de diferentes fabricantes e sistemas de informação podem gerar dificuldades. Houve necessidade de converter o formato dos dados
gerados pelos sensores antes de sua utilização no sistema STH 3.0?Ou seja, foi preciso utilizar um middleware?

3.15 - Análise de dados aplicada a verificação da condição de sistema de ar comprimido em disjuntores de alta tensão em subestações de alta necessidade de confiabilidade
MOHAMED HASSAN ABDALI(1); CLAUDIO AUGUSTO GOMES SILVA MOTA(2); JOÃO PAULO MAN KIT SIO(3); Carlos Hernan Mieres Zacarias(2); GIOVANA BASSETTO(4);
- UNIOESTE(1);ITAIPU(2);UNIOESTE(3);UTFPR(4);

O presente artigo descreve a análise de dados operativos de um sistema de ar comprimido de disjuntores de alta tensão em uma subestação com alta necessidade de
confiabilidade, provenientes de uma rede industrial. A análise é realizada utilizando um software com algoritmos baseados na aplicação de técnicas de mineração de dados e
aprendizagem de máquina que, em conjunto com a expertise dos operadores, monitora, identificando possíveis vazamentos no sistema de ar comprimido dos disjuntores de alta
tensão presentes na Subestação da Margem Direita (SE-MD), de propriedade da Itaipu Binacional.

Perguntas e respostas:

A) O treinamento de modelos de aprendizado de máquina precisa de dados com qualidade e quantidade razoáveis. Qual o período dos dados coletados para treinamento?
Como definir a quantidade mínima de dados para que se tenha um modelo satisfatório?

O período de dados coletados para treinamento são três anos. A quantidade mínima satisfatória é aquela que engloba um número significativo de ciclos sadios e, pelo menos,
uma falha.



B) Como desenvolvimento futuro da ferramenta, está sendo considerado estender os testes para disjuntores operados por mola?

Os disjuntores a mola, no caso de Itaipu, não possuem informações repassadas que permitam a medição das grandezas a ele associadas.

C) Foi considerado transferir o software ASGO para uma nuvem de terceiros, no modelo de plataforma como serviço?

Como se trata de um protótipo, ainda não houve uma discussão do que poderá ser feito quando o software tomar proporções maiores. O armazenamento em uma nuvem de
terceiros é uma opção.

3.16 - Utilizando mensageria distribuída, com Apache Kafka®, com garantia de entrega consistente de dados coletados a partir de dispositivos IoT, e sua aplicação na Indústria 4.0 do
setor elétrico

FREDERICK NAZARIO MOSCHKOWICH(1); ROBERTO LUIZ KLEIN FILHO(1); - FPTI(1);

O setor energético não pode mais se basear apenas na geração/distribuição de energia pois vivemos a quarta revolução industrial, ou Indústria 4.0, que pressupõe a automação
de diversos dispositivos conectados entre si, chamados de Internet das Coisas. Isso gera um grande volume de dados circulando nas plantas, podendo a chegar na casa de
milhões de mensagens por segundo. Baseado nesse cenário, uma solução é a utilização de algum intermediador entre as mensagens geradas e os consumidores desses dados,
chamado de middleware. A disponibilização desses middleware de forma distribuída pode trazer ainda mais resultados na transmissão do volume de informação gerado.

Perguntas e respostas:

A) Após a finalização do artigo, o middleware foi testado em um ambiente com sensores reais?

B) Quais são os requisitos de hardware para se rodar o Apache Kafka nos cenários simulados?

C) Como ficaria o desempenho da rede de sensores em um cenário de falha do midlleware proposto? O fluxo de dados entre os nós seria prejudicado, ocasionando perdas
excessivas de pacotes?

3.17 - Projetos de Redes de Telecomunicações com Resiliência e Diversidade de Provedores para Geradoras e Transmissoras de Energia
CRISTIANO HENRIQUE FERRAZ(1); EDUARDO CAMARGO LANGRAFE(1); LYNO HENRIQUE GONÃ‡ALVES FERRAZ(1); - Netcon Americas(1);

Empresas que operam linhas de transmissão de energia, parques eólicos e solares e plantas geradoras distribuídas necessitam conectar aplicações de gestão e operação dos
sistemas e aplicações de comunicações corporativas e operativas entre localidades remotas e centros de controle e sedes operacionais, além de manter conexões de altíssima
disponibilidade com o ONS. Diante da evolução das tecnologias (principalmente, de serviços e redes baseados em pacotes) e tendo em vista as novas necessidades de
diversidade, resiliência, garantia de banda e baixa latência, torna-se necessário reexaminar os critérios tradicionais e considerar o uso de redes estatísticas também para
aplicações de missão crítica.

Perguntas e respostas:

A) Poderia exemplificar alguns projetos desenvolvidos que atendem às 3 grandes áreas de comunicação citadas no IT (ONS, rede operativa, dispositivos de medição e
controle)?

B) Você acredita que as novas constelações de satélite (Telesat e Starlink) atenderão aos requisitos de comunicação para Teleptroteção?

C) Em quanto tempo as redes estatísticas irão superar as redes determinísticas como solução de comunicação para as empresas de energia elétrica?

3.18 - Assistente Computacional para Supervisão de Grandezas Operativas
FILIPE VENTURA MUGGIATI(1); MILTON BROWN DO COUTTO FILHO(2); FELIPE TREVISAN(3); PAULO ZANELLI JUNIOR(4); BERNARDO PAULO TROST MORCELLI(5);
JEFFERSON FERNANDO STUMPF(6); ARSENIO ESTECHE RAMOS(7); JULIO CESAR STACCHINI DE SOUZA(2); -
ITAIPU(1);UFF(2);ITAIPU(3);ITAIPU(4);ITAIPU(5);ITAIPU(6);ITAIPU(7);

Este informe técnico apresenta uma ferramenta de apoio à Operação que aplica técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina para a detecção de anomalias em
séries temporais de grandezas físicas, registradas pelo sistema de supervisão e controle da usina de Itaipu. Inicialmente, os dados do SCADA são filtrados, transformados e
agregados em um formato compatível com algoritmos de mineração de dados. Em seguida, uma rede neural não-supervisionada é aplicada para realizar uma pré-rotulagem e,
posteriormente, novos dados são classificados em tempo real por um algoritmo supervisionado para indicar aos operadores grandezas que que apresentam comportamento
anômalo.

Perguntas e respostas:

A) O treinamento de modelos de aprendizado de máquina precisa de dados com qualidade e quantidade razoáveis. Qual o período dos dados coletados para treinamento?
Como definir a quantidade mínima de dados para que se tenha um modelo satisfatório?

O período depende de cada caso que se deseja analisar. Para o caso do regulador de velocidade, apresentado neste IT, foram coletados 12 meses de dados (7.582 instâncias).
Não existe um método único para definir este período. Em especial, é preciso observar a existência de um número mínimo de anomalias dentro do período para que se possa
avaliar o comportamento do modelo. Além disso, no caso do RNN, é aplicada uma verificação do desvio médio da saída da rede em relação à entrada. Um desvio
significativamente maior do que zero pode indicar uma incapacidade da rede em aprender a reproduzir dados normais. Por fim, a incapacidade de aprender dos modelos durante
o treinamento também pode indicar uma quantidade muito pequena de dados.

B) Foi comparado o desempenho do algoritmo de Rede Neural Replicante (RNN) com outros algoritmos? Se sim, qual foi o erro obtido em cada algoritmo?

Sim, o RNN foi comparado com outro algoritmo para detecção de anomalias não-supervisionado, chamado IsolationForest, e outros dois algoritmos supervisionados, chamados
KNN e J48. A precisão (apenas para identificação da classe anômala) encontrada foi: RNN=92,6%; KNN=92,3%; J48=92,3% e IsolationForest=1,9% (O Isolation Forest
considerou todas as instâncias como normais e não foi capaz de identificar anomalias neste estudo de caso). A comparação foi realizada utilizando o software Weka e um
método de validação chamado K-fold cross validation.

C) Foi considerado transferir o software ASGO para uma nuvem de terceiros, no modelo de plataforma como serviço?

Não, apesar de atualmente ele ser executado em uma plataforma virtualizada, a sensibilidade dos dados e a necessidade de sua conexão com o historiador do sistema Scada
dificultam esta transferência.

Comentário: Este IT (4481) e o IT 3864 se complementam. Neste IT é melhor detalhado o desenvolvimento da ferramenta ASGO, enquanto que no IT 3864 é descrito uma
aplicação específica.

3.19 - PROJETO MERIT - MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO E REGULARIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES
DANIEL SENNA GUIMARAES(1); SEBASTIÃO JACINTO BRITO(2); Samuel Freire Corrêa(3); - CEMIG GT(1);CEMIG(2);CEMIG GT(3);

O MERIT é um programa de obras com ações envolvendo infraestrutura física do legado, infraestrutura de energia, implantação de novos sistemas de rádio e enlaces ópticos em
linhas e redes de distribuição. Sua implantação foi concluída em outubro de 2017 e, dentre outros, os seguintes resultados e benefícios operacionais e financeiros foram
alcançados: cancelamento de licenças de equipamentos em desuso, redução de opex devido à substituição de equipamentos obsoletos e descontratação de links de
operadoras; aumento da disponibilidade e confiabilidade dos sistemas de telecontrole e automação e capitalização dos novos ativos na Base de Remuneração de Ativos – BRR
da Companhia.

Perguntas e respostas:

A) Os investimentos realizados nas repetidoras e nas atividades de desmobilização foram remunerados pela ANEEL ?

As remunerações dos empreendimentos são conforme o Manual de Controle Patrimonial - MCPSE Aneel. No projeto existiram investimentos com características de BRR e
despesas contabilizadas no OPEX

B) Nesta modernização foi implementado automação nas repetidoras, como acionamentos remotos de GMG, Ar condicionado, e monitoramento de grandezas que podem afetar
a disponibilidade do sistema (temperatura, umidade, etc.) ?

Sim. Foram instaladas remotas de automação de infraestrutura inculindo controladoras de ar condicionado.

C) Foi analisada a possibilidade de realizar alguma parceria com operadoras ou provedoras para fazer um backbone óptico ao invés de implantar sistemas rádios digitais ?

Na fase de planejamento foram avaliadas as possibilidades e comparadas alternativas. Mantivemos alguns links contratados como redundância.
3.20 - Avaliação da Segurança Cibernética em Instalações da Rede Básica da COPEL GET

PEDRO GUSTAVO SCHIER(1); ALEX SANDRO IVANKIO(1); EDGAR LUCIANO IUBEL(1); - Copel GET(1);

A segurança cibernética em instalações de infraestrutura crítica não é um assunto novo, porém o nível de exigência dos órgãos reguladores e a maturidade das organizações
brasileiras sobre o tema necessitam de evolução. A cada dia os dados referentes a ataques cibernéticos em infraestruturas críticas, fornecidos por organismos especializados



em todo o mundo, só aumentam. Isso seria justificado pelo aumento da exposição, da interconexão e das possibilidades que a tecnologia atual permite, além da necessidade
emergente de processos com maior integração e que, por consequência, requerem maior inteligência embarcada e automatismo. A proposta deste trabalho é utilizar ferramentas
de avaliação de segurança Cibernética que estão alinhadas as melhores práticas e normas, para confirmação da real condição de exposição de subestações de energia da Rede
Básica (RB-SE). Atualmente os Estados Unidos seguem o padrão NERC-CIP (North American Reliability Corporation – Critical Infrastructure Protection), o qual recomenda a
adequação das instalações do setor elétrico. De forma complementar, existem recomendações do NIST (National Institute of Standards and Technology) sobre políticas e
procedimentos para segurança de aplicações computacionais utilizadas em meio industrial. Com o objetivo de avaliar o nível de segurança cibernética implantada em uma
instalação da rede básica da Copel Geração e Transmissão (Copel GET), optou-se em escolher a subestação Curitiba Norte que está localizada no município de Almirante
Tamandaré - PR que possui ativos com tecnologias e topologias de rede mais avançadas dentre outras subestações. Utilizando as ferramentas CSET (Cybersecurity Capability
Maturity Model) e C2M2 (Cybersecurity Capability Maturity Model) espera-se avaliar a capacidade da segurança cibernética atual e o nível de maturidade da organização com
relação ao tema. Além do aprendizado na utilização destas ferramentas, pretende-se identificar as lacunas nos resultados fornecidos, propondo melhorias. Serão realizadas
intervenções na instalação visando desenvolver um trabalho de Hardening nos níveis de IED e Subestação, que consiste em mapeamento das ameaças, mitigação dos riscos e
execução das atividades corretivas, apresentando os resultados obtidos. Outras atividades previstas de serem executadas são: Camada IED (Intelligent Electronic Device) -
Alteração de senhas default, níveis hierárquicos de acesso, desabilitação de funções não utilizadas; Camada Subestação - Controle de acesso na subestação, controle de
acesso à rede Ethernet da subestação, implantação de firewalls através de migração para VPN, desabilitação de portas não utilizadas nos switches e terminais servers,
configuração de MAC estático por porta, alteração de senhas default dos equipamentos, identificação visual de pontos da rede a serem segregados em caso de ataque. Após a
implantação das melhorias em campo será realizada uma nova avaliação através do CSET para verificar qual foi o percentual de evolução, considerando o SAL (Security
Assurance Level) e CIA Levels (Confidentialy, Integrity e Availability), também será verificado através do C2M2 a evolução do MIL (Maturity Indicator Level), que deverá indicar
um nível de maturidade para a segurança da instalação. Com a aplicação das ferramentas e análise dos resultados, pretende-se definir um padrão mínimo de segurança
cibernética que deve ser implantado nas subestações, utilizando-se de base o piloto realizado na subestação Curitiba Norte. Serão elaborados procedimentos e políticas que
preencham as lacunas identificadas, bem como espera-se fortalecer as melhores práticas já adotadas, contribuindo para a disponibilidade, integridade e confiabilidade das
instalações da rede básica da Copel GET.

Perguntas e respostas:

A) Tendo em vista que a Copel tem uma grupo de segurança cibernética desde 2016 qual o grau de maturidade em que se encontra atualmente?

O Grupo Copel possui uma Área de segurança da informação dedicada a área corporativa da empresa. o Grupo de CiberSegurança nasceu na Copel GET e iniciou com
reuniões mensais, devido demandas e a necessidade de fazer o Grupo ganhar corpo as reuniões passaram a ser semanais. O próprio grupo desenhou o que seria uma estrutura
mínima necessária para operações. Ou seja o Grau de maturidade evoluiu a ponto de perceber que é necessário a criação de uma área dedicada a segurança da informação
para as redes operativas.

B) Seria possível descrever pela experiência da Copel quais as ações imediatas que refletem num aumento maior do grau de segurança?

A segregação de redes através de VPN´s, alteração das senhas default´s de equipamentos, desativação de serviços que não estão sendo usados, treinamento dos empregados
no que tange prepara-los para as ações de engenharia social,

C) A rede de longa distância atende de forma integrada as necessidades da rede multisserviço e de automação da subestação ? Se sim, como é realizada a separação lógica e
proteção das redes ?

A separação é feita através de VLANS, VPNS e Firewalls, com equipamentos distintos para atender as duas redes, corporativa e operativa.
3.21 - A metodologia EPRI para avaliação de riscos cibernéticos nas infraestruturas críticas e sua relação com a norma IEC 62443-2-1

LUIZ AUGUSTO KAWAFUNE CAMPELO(1); - OSI(1);

O objetivo deste trabalho é discorrer sobre a metodologia desenvolvida pela EPRI para avaliação e mapeamento de riscos cibernéticos de um componente ou um conjunto de
componentes, produzindo como resultado os denominados CSDS (Cyber Security Data Sheet). Estes documentos mostrarão ao usuário os riscos cibernéticos associados a
componentes, as estratégias de mitigação e suas vulnerabilidades residuais (que não podem ser mitigadas pelo próprio componente), introduzindo uma interpretação mais
simplificada do que as classificações CVE. Os CSDS podem ser integrados ao CSMS previsto na norma ISA/IEC 62443-2-1 sendo uma importante ferramenta de avaliação de
riscos dada a sua escalabilidade.

Perguntas e respostas:

A) Qual o significado da Cadeia de Suprimentos nos vetores de ataque da metodologia EPRI ?

A cadeia de suprimentos se refere a quaisquer canais externos a organização e, portanto, que teoricamente não fariam parte da política de segurança cibernética de
organização. Fornecedores de software, integradores ou outros tipos de serviço que são prestados por terceiros e não por recursos da empresa.

B) Seguindo a metodologia EPRI podemos definir prioridades em relação ao tratamento dos vetores de ataque 1. Redes Cabeadas 2. Redes Wireless 3. Interfaces Portáteis 4.
Acesso Físico 5. Cadeia de Suprimentos) em uma subestação contendo todos estes vetores ?

Sim, entretanto aqui cabe um comentário. Na verdade, a definição de prioridade sai da análise da sequência Objetivo de Exploração/Caminho de Ataque/Mecanismo de
Exploração. O produto desta análise lhe devolve a Vulnerabilidade Residual e esta, por sua vez, é passível de análise em termos de factibilidade x grau de risco. Em outras
palavras, a priorização de vetores de ataque deve ser em função do mapeamento de risco usando os três fatores da metodologia explicados acima e o grau de aceitação de
risco de uma organização.

C) Tem conhecimento de aplicação desta metodologia no setor elétrico brasileiro ?

Até onde eu saiba, não. Por essa razão, por entender que se trata de uma metodologia relevante em termos de praticidade e abordagem, achei interessante apresentar neste
fórum do Setor Elétrico Brasileiro. A metodologia já tem uma adoção grande fora do Brasil (em particular nos Estados Unidos) mas até agora eu não conheço algum agente que
esteja aplicando esta metodologia para mapeamento e tratamento de riscos.

3.22 - Avaliação de Vulnerabilidades Cibernéticas Para Acesso Remoto aos IEDs Utilizando Árvore de Ataques
MAURICIO GADELHA DA SILVEIRA(1); FELIPE MELCHERT(1); - SEL(1);

Este artigo apresenta como desenvolver técnicas de acesso seguras aos IEDs (Intelligent Electronic Devices) de proteção para segregar a rede operativa da subestação da rede
corporativa de acesso remoto. A implementação possibilita o acesso remoto seguro por meio de autenticação, autorização e rastreabilidade de usuários, controle de acesso
centralizado e gerenciamento de senhas dos IEDs. A técnica é fundamentada na conexão indireta dos IEDs de proteção através de proxies de acessos seguros e a construção
de perímetros de segurança cibernéticas utilizando ESP (Electronic Security Perimeters). Ao final do artigo é apresentado um método de análise comparativa entre os métodos
de acesso direto e o método de acesso utilizando servidores proxies. Através desse artigo busca-se demonstrar os requisitos mínimos que um Proxy de IEDs de proteção deve
possuir, assim como demonstrar topologias de redes seguras para o acesso remoto aos IEDs de proteção e controle. As conexões remotas aos IEDs de proteção trazem
diversas vantagens, como: download de oscilografias e eventos, verificação e modificação de ajustes, verificação de sequencial de eventos entre outros benefícios. O acesso
remoto entre os centros de engenharia e os IEDs das subestações normalmente é feito através de infraestruturas de redes compartilhadas, como a internet, e portanto, é um
canal de comunicação não seguro e facilitador para ataques cibernéticos. Além do risco cibernético, o risco humano também é presente. A falta de controle de acesso e
rastreabilidade dos usuários dos IEDs de proteção é um risco e pode ser mitigado através da criação de perfis e níveis de acesso para cada tipo de usuários gerenciados pelo
Proxy de acesso. A utilização de proxies para conexões indiretas dos IEDs de proteção pode trazer diversos benefícios capazes de solucionar as lacunas de segurança
cibernética, além de minimizar e rastrear o risco humano envolvido na operação remota dos IEDs de proteção. O Proxy funciona como uma porta de acesso ao perímetro
cibernético delimitado por um ESP, através do qual é possível autenticar os usuários e assim autorizar, bloquear e rastrear operações efetuadas nos IEDs de proteção. A
utilização de proxies e redes ESP também facilita a configuração de firewalls e VPNs (Virtual Private Networks) garantindo uma camada extra de segurança cibernética nas
subestações de energia elétrica. Além disso, possibilita monitoramento dos acessos, identificação de tentativas de invasão de maneira centralizada e a possibilidade de
responsabilização de alterações feitas durante um acesso específico. A técnica de conexão indireta já é amplamente utilizada para a conexão entre subestações e o sistema
SCADA e efetuada através dos gateways de comunicação, porém não é aplicada para o acesso remoto aos IEDs de proteção que muitas vezes é feita de forma direta ou
utilizando computadores não auditados periodicamente, acarretando em riscos para a operação e confiabilidade dos dados do sistema elétrico de potência. Diversas diretrizes
internacionais, como a NERC/CIP recomendam propostas semelhantes de arquiteturas de redes seguras. O artigo utiliza uma árvore de ataques para avaliar, de forma
comparativa, o grau de segurança cibernética entre as arquiteturas mais comuns para o acesso remoto aos IEDs.

Perguntas e respostas:

A) Como se dimensiona o servidor proxy para uso de controle de acesso aos dispositivos da subestação?

Devem ser definidos os requisitos mínimos para: a) quantidade de seções (acessos autenticados) simultâneas; b) quantidade de IEDs ligados como clientes (os quais o Proxy
fará o gerenciamento das senhas, de acesso e rastreamento de usuários).

B) Numa subestação com rede multisserviço e de automação teríamos um servidor único para todos os dispositivos ?

A arquitetura proposta neste trabalho define um método de acesso seguro e centralizado aos IEDs possibilitando acesso à informações como ajustes e oscilografias. Os outros
serviços (por ex. automação e SCADA) devem possuir outros mecanismos de segurança dimensionados para a aplicação.

C) Caso esteja aplicado o controle de acesso indireto e o servidor proxy fique indisponível como é realizado o acesso remoto ao dispositivo ?

Como o acesso indireto implica em apenas o servidor proxy se comunicar com os IEDs, na sua indisponibilidade, a comunicação remota também fica indisponível, o que seria
equivalente a uma falha no roteador, por exemplo. Por um lado este é um dos objetivos dele (Proxy) - isolar a comunicação e por outro, este equipamento deve ter
características construtivas adequadas para um ambiente de subestação de energia elétrica e robustez equivalente aos demais dispositivos conectados.

3.23 - Vantagens de Uso de Criptografia em Redes Não Seguras
RÔMULO CORNA(1); WELLINGTON SILVA OLIVEIRA(1); - SEL(1);

O acesso remoto a dispositivos eletrônicos se tornou trivial e podem ser feitos através de sistemas de telecomunicação proprietários ou terceirizados. Os dados são trafegados
usando protocolos permitindo o acesso direto aos dispositivos. O uso de protocolos não seguros, abrem uma forte possibilidade de captura de credenciais. Até pouco tempo
empresas que administram sistemas de automação de energia elétrica não possuíam grandes preocupações com ameaças cibernéticas, somado a isso alguns poucos países,
como os Estados Unidos, possuem regulamentação estatal com diretrizes específicas de segurança cibernética, sobre políticas e procedimentos para aplicações computacionais



em meio industrial. De acordo com a literatura técnica existem diversas ações preventivas contra a interceptação de informações em um canal de comunicação, o artigo irá
propor a adoção de medidas preventivas, com o objetivo de tornar as instalações elétricas mais seguras.

Perguntas e respostas:

A) No caso do uso de controle de acesso centralizado para acesso do IED qual alternativa será dada ao técnico numa ocorrência do sistema elétrico caso o sistema de controle
centralizado não esteja acessível ?

No caso de uma contingência, o acesso remoto poderia ser reestabelecido, por um gateway de segurança redundante, ou por um sobressalente com o backup da aplicação. Por
último ainda seria possível, o acesso ao IED localmente.

B) Quais principais ameaças reais detectadas dentro de um ambiente de subestação ?

A principal ameaça do ponto de vista da segurança cibernética é o aspecto humano. É necessária a conscientização dos colaboradores sobre os riscos relacionados à
segurança cibernética e seu engajamento com as políticas estabelecidas pela empresa. As normas internacionais servem como diretrizes na elaboração de políticas bem
estruturadas e abordam desde o acesso físico às instalações até o acesso remoto dos centros de controle. Outros exemplos de vulnerabilidades em subestações são: ausência
no controle de acesso a dispositivos e instalações, utilização de senhas padrão, além de ataques direcionados com a utilização de ransomwares e técnicas de phishing e de
man-in-the-middle.

C) Na sua opinião é necessário implementar criptografia dentro de uma rede confiável ? Ou seja, fazer acesso remoto de um dispositivo numa subestação a partir do Centro de
Controle, dentro da rede privada.

Dentro de uma rede confiável, não é necessário a criptografia, até porque afetaria o desempenho de muitos protocolos, uma vez que a criptografia exige tempo e esforço
computacional. Por outro lado, o acesso remoto a essa rede, para garantir a segurança da rede local, entendo ser necessária a criptografia.

3.24 - 6 Ds em Segurança Cibernética: Uma análise dos conceitos para aplicação em infraestruturas críticas de sistemas elétricos de potência
NILSON TINASSI PERES(1); ANDRÉ LUIZ FRANCESCHETT(2); FÁBIO LEANDRO PEREIRA DE BARROS(2); - USP(1);Siemens (2);

A motivação deste artigo são os ataques cibernéticos sofridos pelo setor elétrico. Esse trabalho explica o motivo pelo qual a abordagem dos 6 D’s em segurança cibernética é
apropriada. Finalmente, disserta-se sobre cada um dos conceitos: Deter (dissuadir), Detect (detectar), Defend (defender), Deflect (desviar), Document, (documentar) e Delay
(atrasar). Além de definir os conceitos, destaca-se também o quão eficientes as ferramentas e/ou ações nestes baseadas podem ser. Para cada conceito uma tabela apresenta
sua associação com os sistemas elétricos de potência, exemplificando a aplicação dessas ações/ferramentas. O texto é concluído com uma discussão acerca da eficiência
dessa abordagem.

Perguntas e respostas:

A) Qual a correlação que pode ser feita dos 6Ds com o NERC-CIP e com o NIST framework ?

B) Quais seriam as ações prioritárias a serem implementadas dentro de um plano de ação para segurança cibernética ?

C) Com a aplicação dos conceitos apresentados através das 18 ações numa subestação, qual seria a probabilidade da instalação sofrer um ataque ? O autor comenta que estas
ações são suficiente para mitigar drasticamente os riscos de ataque.

3.25 - SISTEMATIZAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DO STATUS DE SEGURANÇA DE INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS PRINCIPALMENTE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA EM CONFORMIDADE COM
A ISA-99 / IEC-62443

FELIPE SABINO COSTA(1); - Moxa Brasil(1);

A cibersegurança é um tema que vem ganhando notoriedade nos últimos tempos, apesar de ser um assunto discutido já há muitos anos, apenas recentemente tem se dado a
devida atenção ao tema nos ambientes industriais, incluindo os sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia, parte pelo avanço do desenvolvimento das ameaças
para as aplicações industriais de uma forma geral e parte pelo aumento da automação de seus sistemas inerente ao aumento das demandas de produtividade e iniciativas de
melhorias baseadas em conectividade, que por consequência aumentam as áreas de exposição a essas ameaças. Dentro desse contexto, uma série de normas têm sido
discutidas, dentre elas a ISA/IEC-62443 que possui uma alta aplicabilidade em infraestruturas críticas, que é refletida nos ativos de rede em uma longa e complexa lista de
configurações para auxiliar os sistemas industriais a possuírem uma proteção cibernética adequada aos seus riscos. Este trabalho irá apresentar uma abordagem sistemática e
automática dessas configurações de segurança focada nos ativos de rede, que pretende diminuir a probabilidade de se implementar configurações incorretas ou incompletas
concernentes as configurações manuais.

Perguntas e respostas:

A) Como podemos avaliar o status de segurança dos dispositivos de rede, como switches, roteadores, que podem estar numa rede multisserviço ou numa rede de automação da
subestação ? Tem ferramenta genérica para fazer este tipo de avalição apresentada?

Baseado no check list disponibilizado pela norma IEC-62443 é possível tem um modelo auditável das configurações necessárias para cada nível de segurança, sendo assim, é
possível criar ferramentas que façam esse comparativo. Hoje alguns fabricantes possuem ferramentas que verificam os próprios equipamentos, pois existe uma linha tênue entre
a verificação e a interpretação de violação de propriedade intelectual que varia de fabricante para fabricante.

B) Na opinião do autor quais as primeiras ações que uma empresa deve implementar em Segurança Cibernética?

Sem dúvida a elaboração de uma análise de riscos para identificar quais riscos ela esta suscetível e quais seriam as prioridades.

C) Na opinião do autor qual seria a melhor composição de normas (verticais e horizontais) para ser aplicada em um plano de segurança cibernética numa subestação ?

No momento acredito que a associação da IEC-62443 para orientar dispositivos, NERC CIP para definir o padrão de operação e a IEC- 62351 para aumentar a segurança da
comunicação dos protocolos da IEC-61850. Porém é valida a inclusão de outras normas à estas caso a empresa já utilize em seus processos internos.

3.26 - Atualização de software em ambientes industriais, o cenário possível e principais dificuldades
FABIO DOS SANTOS OLIVEIRA(1); JÉSSICA BARBOSA HELUANY(1); - VH(1);

A evolução tecnológica tem afetado o setor elétrico. Ingressar na era digital é um diferencial para as empresas, independentemente do porte da organização, existem fatores
críticos que asseguram este ingresso com a menor exposição a riscos cibernéticos, como por exemplo a estratégia de Segurança da Informação, mais especificamente o
processo de atualização de software, como uma das barreiras contra ataques cibernéticos. As principais ideias aqui apresentadas envolvem melhores práticas, hipóteses para
tratamento de problemas, identificar as principais dificuldades, requisitos necessários, avaliação da evolução dos requerimentos de Cyber Security em empreendimentos
elétricos além de criar oportunidades para pesquisas futuras.

Perguntas e respostas:

A) Como tem avançado a atualização de software dentro do cenário das empresas de energia elétrica?

B) Como conscientizar mais as empresas da necessidade de atualização de software, principalmente em TA?

C) É possível demonstrar o custo x benefício da implantação de um processo de atualização de software? Algum case de sucesso?

3.27 - Hardening: Reduzindo a superfície de ataque de um servidor SAGE
ANDRE LUIS FRANCESCHETT(1); FABIO LEANDRO PEREIRA DE BARROS(2); NILSON TINASSI PERES(3); PAULO ROBERTO ANTUNES DE SOUZA JUNIOR(4); -
Siemens (1);Siemens (2);USP(3);Siemens (4);

Sabe-se que quanto maior o número de funções e opções de comunicação/acesso um sistema possui, consequentemente, mais vulnerabilidades e brechas ele pode apresentar.
O Hardening é um processo que consiste em aumentar a segurança de um sistema reduzindo as vulnerabilidades existentes, ou seja, limitando a sua superfície de ataque. O
objetivo deste trabalho é aplicar no SAGE (Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia) e no Linux (CentOS) o processo de Hardening de tal maneira que o sistema torne-se
mais seguro, confiável, robusto e de difícil penetração, limitando a probabilidade de que algum malware ou ataque direcionado invada o sistema.

Perguntas e respostas:

A) Se ampliarmos a análise para uma subestação, qual seria na sua visão as principais superfícies de ataque que devem ser analisadas e implementadas ações de segurança?

B) Atualmente os novos projetos já são implementados levando em consideração estas ações ?

C) O autor conhece algum caso de ataque ao sistema SAGE ?

3.28 - SEGURANÇA CIBERNÉTICA: PANORAMA, DESAFIOS E AÇÕES EM ANDAMENTO NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO
GILBERTO PIRES DE AZEVEDO(1); MAXLI BARROSO CAMPOS(2); MARIA CRISTINA GONÇALVES DE CARVALHO(3); REGIS DE SOUZA DE CARVALHO(4); Paulo Cesar
Pellanda(5); - CEPEL(1);EB(2);Furnas(3);ELETRONUCLEAR(4);IME(5);



Este trabalho busca traçar o panorama atual da Segurança Cibernética no sistema elétrico brasileiro. São abordadas as principais ameaças cibernéticas às infraestruturas
críticas, especificamente no setor elétrico, as iniciativas em andamento, as questões regulatórias, as atividades de pesquisa e desenvolvimento e é apresentado o resultado de
uma enquete realizada com especialistas em Segurança Cibernética no setor elétrico.

Perguntas e respostas:

A) Os autores tem conhecimento de algum ataque ao setor elétrico com impacto?

O mais impactante e conhecido ataque cibernético ao setor elétrico ocorreu na Ucrânia, em 23 de dezembro de 2015. Trinta subestações foram afetadas, e cerca de 230 mil
pessoas ficaram sem energia por até 6 horas. A preparação do ataque foi sofisticada e pode ter demorado meses. Seu comando foi atribuído à Rússia, envolvida em disputas
com a Ucrânia relativas à Península da Criméia. Os efeitos, no entanto, podem ser considerados relativamente limitados: apenas 73 MWh, ou 0,015% do consumo diário do
país, deixaram de ser fornecidos. Referência: https://en.wikipedia.org/wiki/December_2015_Ukraine_power_grid_cyberattack

B) Pela pesquisa realizada qual o principal motivo das empresas do setor elétrico estarem com um baixo nível de maturidade? Seria falta de constatações reais de ataques ?
Seria falta de uma regulamentação? Seria falta de remuneração por parte da agência reguladora ?

Todos os fatores citados contribuem para que o nível de maturidade das empresas esteja abaixo do recomendável. A enquete mostra que a conscientização para os reais riscos
de segurança cibernética por parte dos gestores de empresas e entidades é insuficiente, e um dos fatores que mais contribui para isto provavelmente é o limitado alcance dos
ataques já registrados, insuficiente para gerar preocupações imediatas para os gestores. No entanto, a falta de regulamentação talvez seja o principal motivo para o baixo
engajamento das empresas. Isto deverá mudar em breve, com a inclusão e detalhamento de ações de Segurança Cibernética nos Procedimentos de Rede do ONS.

C) Qual seria(m) a(as) empresa(s) do setor elétrico no Brasil de referência na área de segurança cibernética ?

A atuação de Itaipu Binacional em Segurança Cibernética merece destaque. O Centro de Estudos Avançados em Proteção de Estruturas Estratégicas (Ceape²), resultado de
parceria entre a Itaipu, o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército Brasileiro e o Parque Tecnológico de Itaipu, provê infraestrutura para o desenvolvimento de ações
variadas em Segurança Cibernética. A empresa também organiza ou participa de eventos relevantes na área.

3.29 - REDUNDÂNCIA E SEGURANÇA PARA ESTRUTURAS DE REDE OPERATIVA DA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO, INCLUINDO SITE REDUNDANTE DE TELECOMUNICAÇÕES
ROBERTO SEBASTIÃO JUNQUEIRA SANTOS(1); DANIEL SENNA GUIMARAES(1); - CEMIG GT(1);

O projeto trata da redundância completa da infraestrutura de rede e segurança cibernética, de instalações da Cemig Geradora, para atender os requisitos impostos pelo operador
nacional do sistema (ONS) e garantir os níveis exigidos de SLA de Operação. Trata também de solução para Disaster Recovery (DR) de Telecomunicações, rede e segurança,
de instalações críticas que envolvem a operação da Cemig, a partir da adoção do protocolo EVPN da Cisco. Endereça todos os itens da Infraestrutura, passando pela LAN,
Firewalls/IPSs, canais de comunicação e sites redundantes, provendo uma alta disponibilidade fim a fim para a operação da Cemig Geradora.

Perguntas e respostas:

A) Os equipamentos utilizados para a rede terão redundância de fonte?

B) Qual é o throughput máximo previsto para a rede, considerando a função de disaster recovery?

C) Os dados serão replicados entre as 5 localidades? Assim, em caso de falha do site principal, qualquer outro teria condições de assumir as aplicações e dados usados pelos
centros de operação?

Comentário: Fizemos nova avaliação. O IT não atende aos requisitos técnicos do evento.

3.30 - REDUÇÃO DOS CUSTOS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE UMA TMA
YCARO ROBERTO SATURNINO GOMES(1); JOSÉ GUILHERMINO DOS SANTOS JÚNIOR(1); LUIZ CARLOS FLORENTINO FILHO(1); - BRENNAND ENERGIA(1);

Este trabalho visa demonstrar como soluções básicas de comunicação podem reduzir os custos na coleta de dados das torres anemométricas para implantação de projetos
eólicos de geração de energia elétrica. Parte-se do pressuposto que os fabricantes dos equipamentos coletores e registradores de dados, dataloggers, sugerem uma solução
padrão de comunicação, que tem um elevado custo, e normalmente esta é oferecida no mercado de implantação dessas torres de medição.

Perguntas e respostas:

A) Quais foram os custos adicionais referentes ao acréscimo de painéis solares, baterias ou controladores de carga p/ resolver os problemas de alimentação?

Houve apenas uma TMA onde foi necessária a instalação de painéis solares e baterias. O custo foi de pouco menos de R$ 2.000,00.

B) Este tipo de solução foi utilizado em algum outro projeto eólico?

Atualmente a decisão interna é utilizar em todos os projetos do grupo. Há apenas um projeto onde não instalamos porque o projeto está em negociação de venda. Exceto este
projeto, que possui apenas 3 TMA, todas as TMAs do grupo estão interligadas.

C) Esta rede de comunicação entre as TMAs continua a ser utilizada após a implantação do projeto eólico?

Não houve nenhum projeto que tenha entrado em operação após a instalação do sistema, mas, com certeza, utilizaremos sim este sistema na fase operacional.
3.31 - Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Comando Remoto de infraestrutura em Repetidoras Ópticas Desassistidas (SCORE) uma experiência da Eletrobras Eletronorte.

IVALDO MONTEIRO LOBATO(1); JOSE ADOLFO SILVA SENA(1); RUI SERGIO SILVA LIMA(1); KALHO DE JESUS BARBOSA(1); IVO BOFF(1); ISRAEL SILVA
NASCIMENTO(1); - ELN(1);

O sistema de telecomunicações na Eletrobras Eletronorte é composto por diversos equipamentos instalados em usinas, subestações e repetidoras Ópticas espalhadas em
distâncias continentais. Nas Usinas Hidrelétricas e Subestações em sua grande parte são operadas e mantidas com equipes do quadro técnico, porém as estações repetidoras
ópticas funcionam de maneira desassistidas, ou seja, não possui quadro técnico de manutenção \\\"in loco\\\". Apesar dos alarmes dos equipamentos ópticos serem visualizados
no CGRT (Centro de Gerencia de Rede de Telecomunicações) a maioria as grandezas elétricas, que alimentam estas estações e oriundas de ramais rurais das concessionárias
de energia e dos sistemas de alimentação dos equipamentos ou mesmo dos grupo diesel de emergência, não possuem um sistema supervisório que possa apresentar em
tempo real as condições operacionais das alimentações dos equipamentos de telecomunicação e da sala dos equipamentos desta referidas estações desassistidas. Com intuito
de dar maior robustez e confiabilidade ao sistema de telecomunicações dessas estações repetidoras ópticas, este trabalho vem demonstrar o desenvolvimento e implementação
do um sistema de comando remoto de equipamentos de refrigeração com controle de temperatura e umidade, partida e parada de grupo diesel da rede de suprimento de
energia, alarmes de equipamentos de telecomunicações e integrado ao CFTV.

Perguntas e respostas:

A) Qual o custo para implantação de um sistema completo por repetidora ?

B) Qual o objetivo do sistema CFTV implantando nas repetidoras ?

C) Numa repetidora óptica não existe a necessidade de ter equipamentos multiplex ou de rede, e neste contexto como é realizado a comunicação com o centro de controle ?

4.0 TÓPICOS PARA DEBATE

 Dentre os tópicos abordados nos trabalhos espera-se que os principais debates se concentrem nos seguintes pontos:

 

 1 – Benefícios e dificuldades na implantação de técnicas de data analytics e inteligência artificial no setor elétrico, desde a geração até a distribuição.

 

 2 – Integração de dados coletados e protocolos de comunicação em sistemas de Internet das Coisas (IoT).

 

 3- Tratamento de segurança cibernética e dos dados nesta nova Era Digital oriunda da quarta revolução industrial.

 

 4 – Novas experiências de soluções nas redes de telecomunicações com o uso de tecnologias móveis, comunicação ethernet, entre outros visando a modernização e redução
de custos.

 



 

5.0 CONSTATAÇÕES FINAIS 1

Ganhos obtidos na virtualização de sistemas de supervisão que atendem aos Centros de Operação. Integração de dados variados na interfaces homem-máquina para centros
de operação contribuem na qualidade do processo de decisão

6.0 CONSTATAÇÕES FINAIS 2

A IOT(Intenet das Coisas) como técnica preditiva otimiza as ações das equipes de manutenção. A portabilidade de interfaces de supervisão e comando para o celular é possível
com a utilização de protocolos abertos. 

7.0 CONSTATAÇÕES FINAIS 3

É cada vez mais evidente a importância e urgência da implementação de ações de segurança cibernética nos ativos do setor elétrico, com atuação em pessoas, processos e
tecnologias.


