
A APLICAÇÃO DA
LGPD NO SETOR

ELÉTRICO
 

GLOSSÁRIO
ANEEL
Agência Nacional de Energia Elétrica,
autarquia em regime especial, vinculada ao
Ministério de Minas e Energia - MME, cujas
atribuições são regular e fiscalizar a geração,
transmissão, distribuição e a comercialização
de energia elétrica.

Sistema Interligado Nacional (SIN)
Instalações responsáveis pelo suprimento de
energia elétrica a todas as regiões do país
eletricamente interligadas. Sistema de
coordenação e controle, formado pelas
empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-
Oeste, Nordeste e parte da região Norte do país.

ONS
Operador Nacional do Sistema Elétrico,
agente responsável pela coordenação e
controle da operação de geração e da
transmissão de energia elétrica do Sistema
Interligado Nacional - SIN.

Unidade Consumidora
Conjunto composto por instalações, equipamentos
elétricos, condutores e acessórios, incluída a
subestação, quando do fornecimento em tensão
primária, caracterizado pelo recebimento de energia
elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição
individualizada, correspondente a um único
consumidor e localizado em uma mesma propriedade
ou em propriedades contígua.

GLOSSÁRIO
Gerador
Titular de concessão, permissão ou
autorização para fins de geração de energia
elétrica.

Distribuidor
Titular de concessão ou permissão para
distribuição de energia elétrica a consumidor
final ou à unidade suprida, exclusivamente de
forma regulada.

Transmissora
Concessionária de serviço público de
transmissão ou equiparada a
concessionária de serviço público de
transmissão.

Autoprodutor
Pessoa física, jurídica ou empresas reunidas
em consórcio que recebem concessão ou
autorização para produzir energia elétrica
destinada ao seu uso exclusivo.

Distribuidoras de energia
elétrica

Consumo de energia
no Brasil

91
 Unidades Consumidoras (UC)

81 milhões
 



Hidráulica
64.9%

Gás Natural
9.3%

Eólica
8.6%

Biomassa
8.4%

Carvão e derivados
3.3%

Solar
1%A matriz elétrica no

Brasil - 2019 (BEN)
Conjunto de fontes disponíveis apenas para a

geração de energia elétrica. A matriz elétrica brasileira é
baseada em fontes renováveis de energia.

Industrial
34.8%

Residencial
29.6%

Comercial
19.1%

Rural
6%

Iluminação Pública
3.3%

A energia no Brasil
consumo por classe

(2019)

O EFEITO CASCATA NO
SETOR ELÉTRICO
Considerando a interdependência entre os agentes,
é fundamental que todas as empresas da cadeia
estejam em conformidade com a legislação,
garantindo que seus sistemas estão protegidos.

Em sentido semelhante, a União Europeia, que
possui um sistema interconectado entre os
Estados-membros, já demonstrou a sua
preocupação em impactos transfonteiriços,
afirmando que sistemas interconectados são tão
robustos quanto a parte mais fraca dele, já que o
ataque a um sistema pode representar danos
(diretos e indiretos) a toda rede.

P R I M E I R O S
P A S S O S
A ANEEL já se manifestou acerca da
necessidade de compliance com a
LGPD pelos regulados.

C U R A D O R I A
D O S  D A D O S

De acordo com o superintendente de
gestão técnica da informação da ANEEL:
“na curadoria de dados a
responsabilidade está na área fim. A
área fim tem que entender o que afeta,
o que bate na LGPD, o que tem de dado
pessoal que precisa ter cuidado".

D I Á L O G O  E N T R E
A N E E L  E  A N P D
A fim de garantir que a legislação será
obedecida e será eficiente para as partes
envolvidas, deve haver um diálogo entre a
ANEEL e a ANPD para adequação das
políticas de proteção de dados pessoais.



PRINCIPAIS CONTRATOS
Contrato de Prestação de Serviços de
Transmissão (CPST)
Contrato celebrado entre o Operador Nacional
do Sistema Elétrico (ONS) e as empresas
detentoras de concessões de prestação de
serviço público de transmissão de energia.

Neste contrato, o ONS passa a ter poderes para
representação das transmissoras perante os
usuários da Rede Básica.

Contrato de Cessão de Direito de
Superfície e Contrato de Arrendamento
Contrato essencial para as energias renováveis.
Não é necessário adquirir uma propriedade,
podendo celebrar contrato para usar parte da
área.

O Contrato de Arrendamento também possui o
interesse no uso de parte da área. Como muitos
contratos não obedeciam ao disposto na Lei de
Arrendamento Rural passou-se a utilizar a
Cessão.

PRINCIPAIS CONTRATOS
Contrato de Conexão à Distribuição
Contrato em que o consumidor livre ajusta com
a concessionária as características técnicas e
as condições de utilização do sistema elétrico
local, conforme regulamentação específica. 

Contrato de Uso do Sistema de
Distribuição (CUSD)
Contrato que determina as condições para o
transporte da energia de propriedade do cliente
através do sistema de distribuição, bem como
os direitos e obrigações de cada uma das
partes. São firmados entre os consumidores e
concessionárias às quais se conectam na rede. 

PRINCIPAIS CONTRATOS
Contrato de Conexão à Transmissão
Contrato celebrado entre os usuários da rede
de transmissão e um concessionário detentor
das instalações de transmissão, no ponto de
acesso com a Rede Básica, estabelecendo as
responsabilidades pela implantação, operação
e manutenção das instalações de conexão e
respectivos encargos, bem como as condições
comerciais. O ONS atua como interveniente.

Contrato de Concessão
Contratos assinados entre a ANEEL e as
empresas prestadoras dos serviços de
transmissão e distribuição de energia.
Estabelecem regras sobre a  tarifa,
regularidade, continuidade, segurança,
atualidade e qualidade dos serviços.

A Concessão de Transmissão é firmada em
contrato com duração de 30 anos. A Concessão
de Geração, por outro lado, é outorgada
mediante procedimento licitatório, tendo prazo
de até 35 anos.

Contrato de fornecimento de energia Ambiente de Contratação Livre (ACL)

Contrato de fornecimento de energia ACR
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ADEQUAÇÕES CONTRATUAIS
Mapeamento 
Possibilita uma visualização dos dados que
são tratados,  separando aqueles contratos
que dispõem do compartilhamento de um
grande volume de dados pessoais, aqueles
que tratam dados sensíveis, aqueles que são
contratos para a rotina da empresa.

Coleta de consentimento
Sendo o consentimento o fundamento para
tratamento, é necessário ter um modelo de
documento e, também, uma forma de
armazenâ-lo enquanto durar o tratamento.

Revisão de contratos
É necessário analisar os contratos já
existentes e quais dados são tratados
em virtude destes contratos. Contratos,
mesmo que celebrados antes da
vigência da LGPD, devem estar
adequados aos seus dispositivos.

Cláusulas gerais
Uma vez que a lei se aplica a qualquer
operação de coleta e tratamento realizada
em território nacional, a inclusão de
cláusulas gerais, mencionando o que cabe a
cada parte, é importante para delimitar o
tratamento.

RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/10

Cadastro mínimo

Art. 145. A distribuidora deve organizar e manter atualizado o cadastro individual relativo a todas as suas unidades consumidoras e
armazenar, no mínimo:
a) nome completo, conforme cadastro da Receita Federal; 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF e Carteira de Identidade ou outro documento de identificação oficial com foto ou ainda o Registro
Administrativo de Nascimento Indígena – RANI no caso de indígenas;
(...)
III – endereço da unidade consumidora, incluindo o nome do Município.
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Dados pessoais

Art. 27. Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre
outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:
I – obrigatoriedade, quando couber, de: 
(...)
d) celebração prévia dos contratos pertinentes;
h) apresentação do Cadastro de Pessoa Física – CPF, desde que não esteja em situação cadastral cancelada ou anulada de acordo com
Instrução Normativa da Receita Federal, e Carteira de Identidade ou, na inexistência desta, de outro documento de identificação oficial
com foto, e apenas o Registro Administrativo de Nascimento Indígena – RANI no caso de indígenas.
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Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

Atendimento
Telefônico 

Recursos
Humanos

Contratos

Atendimento
presencial

App de
 celular

Canal na 
internet

PRINCIPAIS ORIGENS DE
DADOS

Data da ligação da UC Tensão e potência

Histórico de leitura e de
faturamento

Valores cobrados e
inadimplência

Dados coletados relacionados ao
consumo 

A coleta destes dados ocorre para a cobrança da energia e é associada a um
nome e CPF, podendo criar um perfil do consumidor com a coleta destes dados

e cruzamento de informações.



EVOLUÇÃO DO SETOR ELÉTRICO
(PwC)

EVOLUÇÃO DO SETOR ELÉTRICO
(PwC)

Intenção de investimento das empresas
do setor de Energia em todo mundo nos próximos 3 anos em

consequência da crise de COVID-19.

66%
 

Das  empresas  de  Ó leo  e  Gás
af i rmam que  se  benef i c iam da
d ig i ta l i zação ,  mesmo que  i s to
resu l te  em aumento  de  custos  e
r i scos  de  c ibersegurança .   

O ONS  está buscando estabelecer os controles de segurança
cibernética a serem implementados nos centros de operação dos
agentes, nos equipamentos de infraestrutura de troca de dados entre
ONS e agentes, além das salas de controle do próprio ONS.

O ONS está conduzindo uma iniciativa que
tem como objetivo propor critérios e
requisitos mínimos de segurança
cibernética para a operação do SIN. O ONS
submeteu à ANEEL uma proposta de
Procedimento de Rede, elaborada de forma
colaborativa com os agentes.

ONS PROPÕE
REQUISITOS MÍNIMOS
DE SEGURANÇA
CIBERNÉTICA



Rotina Operacional
sobre Segurança

Cibernética

Vigência
A vigência da Rotina Operacional iniciou-se em 9 de
julho de 2021. Os agentes devem adotar a rotina e os
requisitos de acordo com os prazos previstos.

Prazos
Grande parte da gestão de vulnerabilidades, gestão
de acessos e monitoramento e respostas a incidentes
- pontos mais críticos da Rotina - deverão ser
implementados em até 27 meses após a entrada em
vigor do documento (09/10/2023).

Expectativas do ONS
De acordo com o especialista de Segurança
Cibernética do ONS, eles esperam que a rotina irá
elevar o nível de segurança cibernética e criar
políticas de segurança alinhadas às boas práticas.

ARCiber
O ARCiber - Ambiente Regulado Cibernético - é
composto por Centros de Operação dos agentes,
equipamentos que participam da infraestrutura e de
envio ou recebimento de dados para ambientes
operativos do ONS e, por fim, o ambiente operativo
ONS.

Em 01 de julho de 2021, o ONS publicou documento que
estabelece os controles de segurança cibernética a serem
adotados nos centros de operação e nos equipamentos de
infraestrutura.

Light confirma
incidente cibernético
Em 2020, a distribuidora de energia elétrica que atende
principalmente o Estado do RJ informou que houve um
incidente em sua rede. A empresa fornece energia para
1/3 dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, com um
total de 7 milhões de consumidores de energia elétrica. O
incidente se manifestou nos sistemas que fazem o
atendimento de clientes.

O incidente ocorreu apenas na área de TI, não afetando as
áreas de tecnologia de automação/operação. 

Eletrobras e Copel
informam ataques

No mesmo período do ataque nos sistemas da Copel, a
Eletrobras informou que sua subsidiária responsável pelas
usinas nucleares de Angra dos Reis foi alvo de um ataque
hacker. Segundo a Eletrobras, foi detectado um
"ransomware" no sistema.

A Eletrobras informou que a rede administrativa atingida
não se conecta com os sistemas operativos das usinas
nucleares de Angra 1 e Angra 2.

Em 2021, sistemas da Copel ficaram indisponíveis. A
Copel destacou que seus sistemas se mantiveram íntegros
e que “serviços de fornecimento de energia elétrica e de
telecomunicações seguem funcionando normalmente”.

Em outubro de 2019, foi publicado o Relatório  do Grupo de
Trabalho da Modernização do Setor Elétrico.

O documento afirma que "o Setor Elétrico Brasileiro está
promovendo mudanças no quadro regulatório, comercial e
operacional, buscando criar condições para uma
participação mais ativa dos consumidores na gestão de seu
consumo de energia, valorizando a possibilidade de
escolhas individuais".

MODERNIZAÇÃO DO SETOR



INSERÇÃO DE
NOVAS
TECNOLOGIAS 

NEUTRALIDADE

GARANTIA DE SUPRIMENTO

LIBERDADE DO CONSUMIDOR E PREÇOS

A neutralidade é um dos principais pontos quando tratamos de
inovações. Por esta razão, o GT destacou que "qualquer design
de mercado e arcabouço legal e regulatório que se conceba
deverá preservar o princípio da “neutralidade”, tendo em vista a
velocidade com que novas soluções vêm se apresentando".

A inovação no setor deve ter em mente a garantia de suprimento,
que significa que todos os consumidores de energia elétrica,
consumidores livres ou cativos, devem ter acesso à energia
elétrica, no volume e no momento que necessitarem.

Os consumidores devem ter informações e a faculdade de poder
escolher seus serviços de energia elétrica, inclusive seu
fornecedor, bem como os os preços devem ser transparentes e ter
aderência com a realidade operativa do sistema, permitindo aos
agentes a sua reprodutibilidade e previsibilidade.

O Grupo de Trabalho (GT) preocupou-se em
analisar as tecnologias que resultarão em
impactos no setor. 

As Redes Inteligentes, chamada em inglês

de Smart Grids, referem-se à geração,

distribuição e consumo de energia elétrica

através de soluções que otimizam toda

cadeia de energia.

De acordo com o NIST - National Institute

of Standards and Technology -, redes

inteligentes são "uma rede moderna que

permite o fluxo bidirecional de energia,

usando comunicação nos dois sentidos e

técnicas de controle, que possibilitará

novas funcionalidades e novas aplicações".

TRANSFORMAÇÃO NO
SETOR

A tecnologia utilizada nas redes
inteligentes possibilita uma
maior integração da energia
eólica, solar e outras fontes
renováveis na rede nacional.

Dentre os impactos da Rede
Inteligente, um dos principais é
a possibilidade de
armazenamento das energias
renováveis.

As Redes Inteligentes são
mais um conceito do que
uma única tecnologia.

SMART GRIDS

80%
Em 2014, a Europa publicou seu plano de
ter, até 2020, 80% dos medidores de
consumo de energia modificados para
smart meters.

Com o plano de ter cada
vez mais consumidores
utilizando smart meters,
o volume de dados e a
velocidade com que eles
são recebidos aumenta
substancialmente. 

A necessidade de
proteção destes dados,
portanto, aumenta da
mesma forma.  



COMPARAÇÃO ENTRE REDE
TRADICIONAL E REDE

INTELIGENTE

REDE
TRADICIONAL

GERAÇÃO
CENTRALIZADA.

FLUXO DE
ENERGIA

CONHECIDO.

COMPORTAMENTO
PREVISÍVEL.

CONTROLE DAS
CONEXÕES.

REDE
INTELIGENTE

FLUXO DE
ENERGIA DE

TODO LUGAR.

GERAÇÃO EM
TODO LUGAR.

COMPORTAMENTO
IMPREVISÍVEL.

QUALQUER UM
PODE PARTICIPAR.

DIFERENÇA ENTRE
OS SISTEMAS

O fluxo de energia ocorre em um
único sentido (da geradora de
energia até o consumidor final), não
havendo troca de informações entre
o medidor e o sistema em que ele
faz parte.

SISTEMA
CONVENCIONAL

Os recursos são distribuídos. A rede é
bidirecional, não apenas "de cima
para baixo". Os consumidores deixam
de ser passivos (somente pagam a
conta), sendo ativos, participando
ativamente do sistema.

REDE INTELIGENTE

EXEMPLO DE SMART
GRID A CRISE HÍDRICA E

ENERGÉTICA DE 2021 

Em junho de 2021, o governo anunciou novas medidas para
enfrentar a crise hídrica no país. A smart grid é uma
importante aliada para evitar que isto se repita com tanta
gravidade.

Considerando o comportamento imprevisível da natureza, a
tecnologia surge como uma importante ferramenta para  a
energia solar, eólica e hídrica. 



Auto-recuperação. Motivar os consumidores a
serem mais participativos.

Resistir a ataques
físicos e cibernéticos.

Fornecer uma energia de melhor
qualidade e permitir uma maior
utilização de geração
intermitente de energia.

Permitir vários tipos de
geração e armazenagem
de energia.

Maior envolvimento do
mercado.

REQUISITOS DE REDES INTELIGENTES
De acordo com o Ministério de Minas e Energia, redes inteligentes

devem cumprir os seguintes requisitos:

Plano de Ação de Digitalização do
Setor Elétrico (UE)  

INFRAESTRUTURA

A Europa planeja criar um mercado
competitivo para serviços de energia. Uma
das possibilidades, portanto, é a promoção de
compartilhamento de dados.

MAIS PODER AOS
CIDADÃOS
O Plano de Ação analisa como garantir que os serviços
e ferramentas/aplicativos podem facilitar que o
cidadão tenha acesso aos seus dados, com maior
engajamento no seu consumo.

MELHORIAS
TECNOLÓGICAS
As melhorias tecnológicas no setor ocorrerão
através de pesquisas, fomento à inovação e
novas soluções ao mercado.

MELHORIAS NA
CIBERSEGURANÇA
Com a digitalização do setor, as ameaças cibernéticas
aumentam. Com isto, é necessário que sejam
estudadas as consequências e se busque tecnologias
atualizadas.

Em julho de 2021, a Comissão Europeia publicou o Roadmap da digitalização do setor elétrico.

Medidor analógico (em cima) será substituído pelo

medidor inteligente (embaixo).

Em janeiro de 2021, foi noticiado que a ENEL SP irá

instalar 300 mil medidores inteligentes na capital

paulista, com investimento de R$ 121 milhões.

A instalação ocorrerá em 2 bairros mais afastados,

com o intuito de avaliar a capacidade de

comunicação dos medidores.

MEDIDORES DE CONSUMO USO DE SMART METERS NO MUNDO



SMART METERS NO
BRASIL
Em 2010, a ANEEL afirmou que existiam
aproximadamente 65 milhões de medidores analógicos
no país, com a previsão de que em 10 anos todos os
medidores seriam substituídos.

Apesar da previsão da ANEEL, atualmente o Brasil possui
apenas 9 projetos piloto para a implantação de smart
grid. Os estados com tais projetos são São Paulo, Rio de
Janeiro, Ceará, Amazonas, Minas Gerais, Paraná e
Pernambuco.

PROJETO PILOTO FERNANDO
DE NORONHA

Objetivo do Projeto

Desenvolver e implementar provas de conceito
de RI na ilha de Fernando de Noronha,
contemplando recursos tecnológicos de
automação de redes, de telecomunicação, de
medição e de microgeração distribuída, bem
como a avaliação da viabilidade de sua
aplicação sob o aspecto da sustentabilidade, da
qualidade da energia elétrica, do suprimento a
veículos elétricos, do estudo de aplicação de
tarifas diferenciadas e da segurança do
trabalho.

01 Funcionalidades previstas

Automação (ADA): Reconfiguração automatizada; Localização de Falta;
Micro rede com GD; Telecomunicações: Priorização comunicação
operacional; Segurança a intrusão; Multi tecnologias para última milha.
 
Geração Distribuída: GD na Baixa Tensão; Prosumer; Proteção a
ilhamento; Armazenamento de Energia.

Medição: Detecção de fraude; Comunicação p/ consumo econômico
(display p/ consumidor);Tele corte e religamento; Integridade das
medições; Tarifa diferenciada.

Novos Serviços: Abastecimento de veículos elétricos com energias
renováveis; Iluminação pública eficiente (LED/Lâmpada Indução com
controle); Qualidade de Energia.
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PROJETO PILOTO FERNANDO
DE NORONHA

Smart Meters garantem que
o fornecedor terá
conhecimento de rotinas dos
consumidores,
diferentemente do que
ocorria com os medidores
analógicos. 

Smart Grid 

Medidores 
e cobranças

Pesquisas

Veículos
Elétricos

Fundamento 
do

tratamento

Os dados dos consumidores são compartilhados
com muitos agentes, incluindo distribuidores,
geradores e operadores. Considerando a
responsabilidade solidária prevista na LGPD, há o
risco de todos serem responsabilizados.

A utilização de dados dos consumidores para
pesquisas estará sujeita aos dispositivos da
LGPD. É necessário se atentar ao "direito ao
esquecimento" dos consumidores.

As entidades devem ter cuidado
com qual será o fundamento
para o tratamento de dados,
observando as hipóteses em que
o consentimento será necessário.

É possível analisar as cobranças e localidades de
carregadores de veículos elétricos. Tais
informações podem se tornar dados pessoais a
partir do momento que forem cruzadas com
dados de motoristas, já que isto pode revelar
trajetos do indivíduo.

6 PONTOS ACERCA DA
TECNOLOGIA NO SETOR ELÉTRICO



Desde 2017, a empresa espanhola Repsol

começou a falar, internamente, acerca da

digitalização de suas operações.

A fim de proteger todo seu ambiente de

Tecnologia Operacional, a empresa estruturou as

mudanças necessárias na sua cibersegurança.

A Inteligência Artificial (IA) é utilizada para a

analisar e correlacionar informações coletadas, já

que o volume de dados é imenso. 

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL
NO SETOR

DAS  EMPRESAS  DO  SETOR
ELÉTRICO  UTIL IZAM  INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL  PARA  DETECTAR
ATAQUES  (PONEMON  INSTITUTE
AND  SIEMENS  ENERGY ) .

18%

IT se refere ao uso de computadores, software,
hardware e outros dispositivos de
telecomunicações para possibilitar operações.
Esses dispositivos estão localizados
principalmente em escritórios.

A OT está associada a dispositivos usados   
para de fato realizar as operações, operando
em ambientes em tempo real.

São as máquinas, equipamentos, sistemas e
redes utilizados para gerar, transmitir e
distribuir energia.

T E C N O L O G I A  D A
I N F O R M A Ç Ã O  ( I T )

T E C N O L O G I A
O P E R A C I O N A L  ( O T )

Ainda que a  Tecno log ia  Operac ional  no  setor  e lé t r ico
já  fosse  sof is t icada,  i s to  não s ign i f i cava ,
necessar iamente ,  que  estavam conectados  a  redes .

Conforme a  tecno log ia  avança e  o  setor  fo i  se
modern izando,   a  OT passou a  se  comunicar
d i retamente  com outras  máquinas  e  com serv idores .
A rede ,  por tanto ,  passou a  ser  centra l izada,  de  modo
que as  máquinas  e  processos  estão cada vez  mais
inter l igados .

No setor  e lé t r ico ,  ta l  convergênc ia  t raz  mui tos
r iscos .  Converg indo a  IT  e  a  OT,  a  OT passa a  ser  um
alvo  de  ataques  que anter iormente  estava iso lada.

A CONVERGÊNCIA
ENTRE OT E IT



ATAQUES
AOS
SISTEMAS

Esperam um ataque à infraestrutura nos
próximos 12 meses.54%
Reportaram ao menos um ataque que
resultou em perdas de informações
pessoais ou interrupção dos serviços de OT.

56%

Dos ataques cibernéticos nas Tecnologias
de Operação não são detectados.30%

0 25 50 75

IMPACTOS DE DANOS
À SEGURANÇA DA OT

60%

68%

69%

Ataques causam danos a equipamentos e
causam riscos aos funcionários.

Ataques roubam informações confidenciais
de alto valor.

Ataques causam graves danos ao meio-
ambiente.

Quanto mais digital, maior o número de riscos
relacionados.

Embora a modernização do setor traga muitos
benefícios e aumente a produtividade e
efetividade do setor elétrico, isto aumenta, sem
dúvidas, as vulnerabilidades. Todos os dias,
hackers e malwares visam a fornecedores de
energia, água e outros fornecedores de
infraestrutura , tendo acesso a informações
confidenciais e invadindo sistemas de controle.

De acordo com pesquisas...
Estima-se que a cada ano ocorra cerca de 3.000 incidentes de segurança em
computadores essenciais ao controle em usinas;

Em 2017, um estudo identificou que 75% das empresas do setor elétrico
sofreram algum ataque (firewall,  vírus ou outra forma de ataque);

Ataque de um parque eólico de 250MW pode ter custos de inatividade entre 10
mil dólares a 35 mil dólares por hora;

Ataques anteriores, como o da Ucrânia, evidenciam as falhas de segurança nos
sistemas de segurança do setor.



Principais causas de incidentes
de segurança no setor elétrico

ATAQUES
MALICIOSOS

Ataques maliciosos representam
55% dos incidentes no setor.

01
FALHA NO
SISTEMA

As falhas no sistema equivalem
a 23% dos incidentes.

02
ERRO HUMANO

Com 22%, erros humanos são a
terceira principal causa para
incidentes de segurança.

03

PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

DISPONIBILIDADE E
INTEGRIDADE

Na geração e na transmissão, a disponibilidade e a
integridade dos sistemas são os princípios mais
importantes, já que dados alterados ou atrasados
podem resultar em configurações erradas em
diuspositivos, podendo impactar na confiabilidade do
sistema.

CONFIDENCIALIDADE

Na infraestrutura dos medidores, a
confidencialidade dos dados pessoais dos
consumidores é o principal foco.

GERAÇÃO
Interrupção dos serviços e ataques às usinas de energia e
geradores de energia.

Principais causas: Sistemas de energia e infraestrutura
elaborados sem ter a segurança em mente.

TRANSMISSÃO
Interrupção na transmissão de energia aos consumidores
através da desconexão remota dos serviços.

Principais causas: Fragilidade nos sistemas possibilitam o
acesso a toda rede.

DISTRIBUIÇÃO
Danos às subestações, resultando na interrupção a serviços em
determinadas localidades.

Principais causas: Utilização do Sistema SCADA (Sistemas de
Supervisão e Aquisição de Dados) com fragilidades. 

POTENCIAIS RISCOS
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MÉDIA DO CUSTO DE INCIDENTES DE
SEGURANÇA (EM MILHÕES)

US$ 7.13

US$ 6.39

US$ 5.04

US$ 5.85

US$ 3.90

US$ 4.23



PARA IDENTIFICAR INCIDENTES
DE SEGURANÇA.

197 DIAS

PARA CONTER O INCIDENTE DE
SEGURANÇA.

57 DIAS

2015 2017 2018 JAN/2021 ABRIL/2021

Ucrânia sofre
apagões em
virtude de ataques
hackers.

Ucrânia sofre
novo apagão.

Estados Unidos
acusam a Russia
de hackear usinas
de energia norte-
americanas.

Irã acusa Israel
de hackear suas
usinas
nucleares.

Vazamento de
dados atribuído à
Enel (SP) atingiu 300
mil consumidores.

I N C I D E N T E S  D E
S E G U R A N Ç A
Efeitos de incidentes de segurança no setor elétrico.

Vírus
Stuxnet
Principal prejudicado: Irã.

Mais de 15 usinas iranianas foram
afetadas pelo vírus. O vírus foi
responsável por interromper a produção
de centrífugas de enriquecimento de
urânio. Estima-se que 984 centrífugas
foram destruídas pelo vírus, equivalente
a uma perda de 30% na produção.

Em 2013 e 2014, o vírus Stuxnet foi um dos
principais assuntos na segurança da informação.
Isto porque o vírus foi responsável por deixar as
centrífugas de enriquecimento de urânio iranianas
inoperáveis.

O vírus atacou inicialmente sistemas industriais,
atacando computadores de grandes empresas. O
vírus saiu de controle, espalhando-se para
computadores domésticos e corporativos sem
qualquer dano aparente. 

Vírus Stuxnet



EUA acusam Rússia
de ataques

cibernéticos nos
setores de energia e

água 

Em 2018, o governo norte-americano
acusou o governo russo de ataques em
seus sistemas.

De acordo com relatório publicado pelo
FBI, o governo russo teria introduzido
um malware, realizado phishing e com
isto ganharam acesso às redes do setor
de energia.

Uma das táticas seria invadir os
sistemas de fornecedores de empresas
maiores, já que em geral esses
fornecedores possuem sistemas menos
sofisticados que a empresa que
realmente querem atingir.

Apagões na Ucrânia

Nos anos de 2015 e 2017, a Ucrânia sofreu
apagões atribuídos a ataques cibernéticos,
com o vírus chamado "BlackEnergy".

Em 2015, o vírus foi capaz de destruir
completamente os terminais dos operadores,
impedindo, também, a restauração remota
do sistema. A energia somente foi
reestabelecida com a presença física de
técnicos nas subestações.

A grande preocupação é que a Ucrânia
esteja servindo para testes de ataques deste
tipo.

O vírus
"BlackEnergy"
O vírus BlackEnergy ficou conhecido
após o apagão na Ucrânia em 2015.
Um ano antes, em 2014, infiltrou-se na
infraestrutura nos EUA.

O que é?
Cavalo de Troia usado
para conduzir ataques
DDoS, espionagem virtual
e destruição de
informações.

01

Setor
O setor elétrico é a
principal vítima do
BlackEnergy.

02

Forma de infiltração
O vírus ingressa no
sistema através de
spearphishing com anexos
maliciosos em Excel.

03

Forma de proteção
As formas mais eficientes
para evitar a infiltração do
vírus é o cuidado com
anexos de e-mails,
conscientização sobre
cibersegurança e controles
de vulnerabilidades dos
sistemas.

04 Crash
Override

Mfugas

Este vírus foi criado e espalhado especificamente
para afetar redes elétricas. Desde o Stuxnet, foi o
primeiro malware a ser projetado e implantado para
interromper processos industriais físicos.

De acordo com especialistas, o seu código pode  ser
modificado para atingir uma cidade ou país
específico, bem como pode crescer para durar mais
do que uma hora.

Especialistas afirmam que o malware pode causar quedas
que duram dias, porém destacam que é improvável que o
Crash Override possa derrubar a rede inteira de um país,
afetando partes da rede e não a sua totalidade.



VAZAMENTO DE DADOS DA ENEL
Aproximadamente 280 mil consumidores da região de Osasco (SP) tiveram

seus dados cadastrais, como nome completo, CPF, número da conta bancária,
endereço e telefone vazados.

COLONIAL PIPELINE
Em maio deste ano, a empresa norte-americana Colonial Pipeline,
responsável pelo transporte de 45% de toda a gasolina, diesel e gás
natural na costa leste dos EUA, foi forçada a suspender todo o seu
sistema em virtude de um ataque hacker.

Acredita-se que os hackers tiveram acesso à rede da Colonial Pipeline
em abril. Através de uma conta que não era mais utilizada, mas
permanecia com acesso à rede, os hackers tiveram acesso à rede.

Os gasodutos permaneceram fechados por 6 dias, resultando em
escassez de combustível em toda a costa leste, além de ser declarado
Estado de Emergência em 4 estados.

SMART METERS
E PRIVACIDADE

Fonte: MACHADO, Matheus Fogaça. MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DE SMART GRID
UTILIZANDO COMPUTAÇÃO EM NUVEM: Estudo no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) do Brasil. Dissertação de
Mestrado (UTFPR).

O Big Data é geralmente explicado
através dos chamados 3 "V"s: volume,
velocidade e variedade.

No setor de energia, estes três
requisitos estão presentes. Por esta
razão, o tratamento de dados neste
setor merece especial atenção.

O BIG DATA NO
SETOR ELÉTRICO



BENEFÍCIOS
DO BIG DATA

DETECÇÕES MAIS ÁGEIS

PREVISÃO DE CONSUMO

EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR

O uso dos dados pode ser um importante aliado na detecção
de falhas nos equipamentos ou quedas de energia.
Considerando sensores nas lâmpadas de LED, as
companhias podem utilizar tais dados para identificar
formas de redução de custo e antecipar problemas.

A análise dos dados coletados pelos smart meters
possibilita o controle da demanda e fornecimento de
energia, mitigando a perda de energia.

As empresas do setor elétrico podem personalizar o
ambiente de consumo, tornando a experiência do
consumidor mais positiva através da promoção de serviços
especializados e redução nos custos.

FORMAS COMO O BIG DATA
PODE MELHORAR O SETOR

Conservação de energia.

Colaboração dos dados.

Melhor visualização da cadeia
de distribuição de energia.
Monitoramento e eficiência
mais eficazes.
Análise de riscos e novas
oportunidades.

Experiência do consumidor.

SMART GRIDS = DADOS

Se a cada 15 minutos o medidor inteligente enviar
informações, uma rede com 1 milhão de smart meters

receberá, a cada ano, 35.04 bilhões de dados.

1X POR DIA

365 MILHÕES
DE DADOS

1.82 TB

1X POR HORA A CADA 30 MIN A CADA 15 MIN

730 TB 1460 TB 2920 TB

8.75 BILHÕES
DE DADOS

17.52 BILHÕES
DE DADOS

35.04 BILHÕES
DE DADOS

DADOS COLETADOS NA
REDE ELÉTRICA



Dados suplementares são outros
dados benéficos para o Big Data,  
como dados de GPS, horário,
clima,  dados regulatórios e
mídias sociais.

Estes dados consistem em dados
relacionados à rede, como os
dados coletados de smart
meters, dados do Sistemas de
Supervisão e Aquisição de Dados  
(SCADA), dados de Unidade de
Medição Fasorial e dados de
equipamentos.

D A D O S  D E
U T I L I D A D E  E L É T R I C A

D A D O S
S U P L E M E N T A R E S

PRINCIPAIS
INFORMAÇÕES

COLETADAS NO
SETOR ELÉTRICO

Smart meters.

Informações de pagamento e
histórico dos consumidores.

Imagens de satélite.

Sensores de rede.

A ANÁLISE DE BIG DATA

DESCRIÇÃO DE PADRÕES OU CARACTERÍSTICAS DE GRUPOS

Quais padrões ou tendências podem ser detectadas

através dos dados de energia em uma cidade?

As imagens noturnas de satél i tes são úteis para

detectar quedas de energia?

Qual o padrão de uso de energia é ver if icado em

cada área anal isada?

A ANÁLISE DE BIG DATA

PREVISÃO DE PADRÕES OU DE IMPACTOS

Quais eletrodomésticos serão ut i l izados nas

residências se oferecermos X incentivo?

Quanta energia será consumida por esta cidade

amanhã?

Quanto sol /vento esta área terá nos próximos anos?

Quais serão as mudanças de consumo de energia

nesta comunidade em virtude de uma alteração

cl imática?



A ANÁLISE DE BIG DATA

DETECÇÃO DE PADRÕES OU ATRIBUTOS

Onde e quando está acontecendo algo que não

deveria acontecer na rede elétr ica?

Quais são os problemas de performance na rede

elétr ica?

Quais são as alterações no consumo que podem

indicar um furto de energia?

A ANÁLISE DE BIG DATA

AVALIAÇÃO DE QUAIS INTERVENÇÕES TRAZEM CONTRIBUIÇÕES

Quais intervenções ou campanhas funcionam para

reduzir  o consumo de energia em determinado

horário?

As previsões foram corretas? Como podem ser mais

precisas?

Qual formato de pesquisa resulta em mais

respostas dos consumidores?

1

Cada turbina
tem 50

sensores.

3

O controlador do parque eólico
analisa 30 sinais de cada turbina,

com uma frequência de 160
millissegundos, para entregar a

energia. 

52 4

A cada 40 millisegundos, as
turbinas decidem a sua posição e

se a eletricidade gerada será
armazenada ou alimentada na

rede, dependendo dos sistemas de
armazenamento disponíveis.

O controlador da usina utiliza 200 data
clusters, com 1 segundo de intervalo de

cada turbina, a fim de avaliar a
performance e estado da turbina.

A COLETA DE DADOS EM TURBINAS EÓLICAS
GENERAL ELECTRIC

Os dados pré-processados são
enviados para um monitoramento
remoto em intervalos de 1 minuto.
Neste momento, é feita a análise
de como aumentar a performance

do parque eólico.

BIG DATA NA
ENERGIA EÓLICA

Como a energia eólica depende de
condições climáticas, a análise de dados é
essencial para a tomada de decisões. A
coleta de dados permite que seja estimada
a quantidade de vento com base no
histórico climático.

A análise da performance de cada turbina
possibilita a análise de quais turbinas estão
performando melhor em determinadas
condições.

BIG DATA NA
ENERGIA SOLAR

Da mesma forma que a energia eólica, a
energia solar tem muitos benefícios com a
coleta de dados climáticos. Com isto, torna-
se mais fácil decidir sobre a construção na
área (ou a devolução da área) com base na
geração de energia no local. 

Graças ao Big Data, os investimentos no
setor podem ser mais estratégicos.
Manutenções preventivas e estudos acerca
dos melhores equipamentos possibilitam a
redução de custos a longo prazo.



ENERGIA EÓLICA EM 30
DIAS

O gráfico abaixo ilustra as variações da energia eólica em 30 dias em parque
eólico em Tehachapi, California.

SOFTWARE
FLEETX

SOFTWARE IBM
HYBRID RENEWABLE ENERGY

FORECASTING
C3 IOT



ESTONIAN DATA HUB

O Estonian Data Hub é um software e hardware que garante acesso aos
fornecedores e operadores de energia na Estonia. O Data Hub gerencia a troca
de dados de medição de eletricidade entre os participantes do mercado, apoia o
processo de mudança de fornecedores de eletricidade no mercado e arquiva os
dados de medição de consumo de eletricidade. Através do portal, todas as
partes têm acesso a seus próprios dados de consumo.

Em 2018, o sistema possuía 718 mil pontos de medição, 677 mil consumidores e
770 mil contratos. A database era de 750GB, com um crescimento de 500GB por
ano.

EM 1º DE JANEIRO DE 2013, O ESTONIAN DATA HUB
PASSOU A SER UTILIZADO.

DADOS TROCADOS NO ESTONIAN DATA
HUB

SMART CITIES
Governo lança programa de

estratégias para cidades inteligentes

Ao apresentar o programa, foram citados os
exemplos de instalação de câmeras de segurança, a
identificação facial, o monitoramento de lavouras, os
sistemas de aproveitamento de água de chuva, o
prontuário eletrônico e a mobilidade urbana.

Cidades Inteligentes dependem da Internet das Coisas
(IoT), que é definida como “computadores, sensores e
objetos que interagem uns com os outros e processam as
informações/dados em um contexto de
hiperconectividade".

Quando tratamos de cidades inteligentes, as redes
elétricas inteligentes são consideradas a próxima
geração de rede elétrica necessária para as Smart
Cities.

Antes das olimpíadas de 2012, foram instaladas
"lixeiras inteligentes" em Londres. As latas de lixo
recolhiam informações de pedestres para, de acordo
com a companhia que as instalou, ajudar parceiros a
produzirem publicidade direcionada.

LIXEIRAS INTELIGENTES

De acordo com o The Independent, as lixeiras
recolheram dados de gritantes 4.009.676 dispositivos
que estavam nos bolsos dos pedestres.



COMPONENTES DAS
CIDADES INTELIGENTES

Obrigada!
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