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O desafio

A segurança de dados em sistemas de redes elétricas inteligentes 
(Smart Grids) é fundamental não só para garantir a privacidade dos 
clientes, mas também para proteger a distribuidora de energia contra a 
manipulação indevida de dados e sistemas, o que poderia resultar em 
ataques aos sistemas críticos de automação e em tentativas de fraude em 
informações de medição de energia. Ao mesmo tempo, a implantação 
das Smart Grids requer cada vez mais as vantagens da computação em 
nuvem e o processamento em Big Data, tornando mais disponível 
remotamente um montante cada vez maior de dados.

Para garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade e 
segurança para softwares e dados de Smart Grids, o Lactec e outras doze 
instituições de sete diferentes países desenvolvem, em uma parceria 
internacional, o projeto SecureCloud. Nele, os pesquisadores criaram 
uma plataforma de desenvolvimento de aplicações para ambientes que 
garantam uma computação em nuvem confiável para sistemas críticos. 

O objetivo do projeto SecureCloud foi resolver uma série de desafios 
que a utilização da computação em nuvem traz para a confiabilidade dos 
sistemas de redes elétricas inteligentes. Entre as motivações do trabalho 
estão:

•      Proteger aplicações críticas rodando em nuvem não confiável;

•      Garantir a integridade de aplicativos e dados;

•    Minimizar a sobrecarga induzida pela segurança no processa-
mento de Big Data. 
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Além do Lactec, participam do projeto 12 outras instituições: Universi-
dade Federal de Campina Grande (UFCG); Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR); Universidade Federal de Itajubá (Unifei); Copel 
Distribuição; CAS Tecnologia; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro); Technische Universität Dresden (Alemanha); 
Imperial College (Reino Unido); University of Neuchâtel (Suíça); Chocolate 
Cloud ApS (Dinamarca); Synclab S.r.l. (Itália); Israel Electric Corporation 
Ltd (Israel); e CloudSigma AG (Suíça).

Foram utilizados na plataforma mecanismos de segurança embarcada 
em hardware nas CPUs, como a arquitetura Intel SGX®. A arquitetura foi 
desenvolvida em camadas, de modo a prover infraestrutura de OpenStack 
com segurança aprimorada, suporte a várias linguagens de programação e 
criação de microsserviços que permitem serviços de Big Data seguros e de 
alto nível. A plataforma foi validada utilizando aplicações de Smart Grids.

Como prova de conceito criou-se uma Infraestrutura de Medição Avança-
da (AMI) e de aplicações de medição inteligente. A estrutura de AMI inclui a 
comunicação segura com os medidores em campo, autenticação dos dados 
dos medidores, sistema de coleta de dados de medição (MDC), armazena-
mento de dados seguro e aplicações de medição. No campo de aplicações, 
foi desenvolvido pelo Inmetro uma aplicação de recálculo e validação das 
faturas de energia e pelo Lactec, além da estrutura AMI segura, aplicações 
de detecção de faltas e detecção de fraudes, baseada em inteligência artificial 
(IA). Todas as aplicações foram testadas dentro do ambiente seguro provido 
pela plataforma SecureCloud.

As aplicações de Smart Grid foram construídas em várias linguagens de 
programação tanto para validar a flexibilidade da plataforma SecureCloud 
quanto para avaliar questões de performance e escalabilidade para grandes 
sistemas. Atualmente tanto a plataforma quanto os sistemas já se encontram 
em nível maduro para implantação em larga escala.

Para mais informações a respeito deste projeto,

Tela da aplicação de Gestão de Faltas, desenvolvida para a Copel

Aplicações

Estrutura em Microsserviços

Lactec, UFCG, UTFPR, Unifei, Copel Distribuição; CAS Tecnologia; 
Inmetro; Technische Universität Dresden (Alemanha), Imperial 
College (Reino Unido), University of Neuchâtel (Suíça), Chocolate 
Cloud ApS (Dinamarca), Synclab S.r.l. (Itália), Israel Electric 
Corporation Ltd (Israel) e CloudSigma AG (Suíça).




