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Gerenciamento de Riscos de 
Segurança Física em Empresas 
de Energia e Subestações

Por L8 Networks e Milestone Systems

TRADICIONALMENTE, UMA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DE SEGURANÇA TINHA O OBJETIVO APENAS 
DE IMPEDIR O ACESSO, EVITAR VANDALISMO E MELHORAR A SEGURANÇA. Hoje, os esforços 
de segurança foram redefinidos para dar conta de novas ameaças e proteger infraestruturas 
críticas. Subestações são um elemento crítico na distribuição de redes de energia elétrica e 
qualquer interrupção pode ter um severo impacto negativo na sociedade.

Com estas novas ameaças surgiram novos mandatos do governo que requerem mais 
implementações de segurança. Felizmente, existem tecnologias disponíveis que podem auxiliar 
as empresas de serviços energéticos a se adequar às novas exigências.

Hoje, as empresas de energia precisam lidar com ameaças de múltiplas esferas: roubo, 
cyber terrorismo e ataques destrutivos. Por exemplo, os altos preços do cobre se refletiram no 
aumento do roubo de fios, tubos e conexões nos últimos anos.

Enquanto no passado a rede elétrica operava com conceitos e mecanismos que dependiam 
de recursos físicos ou manuais, os sistemas modernos se tornaram uma rede tecnológica e 
interoperável de controle e aquisição de dados. A geração de energia, um marco de conveniência 
moderna que contribui significantemente para a melhora da qualidade da vida cotidiana, se 
tornou um componente crítico da estabilidade econômica e prática – portanto, um ponto central 
na segurança nacional, vulnerável a atos de terrorismo. Os desafios podem ser assustadores.
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Histórico: Exigências e Mandatos
Depois do Blackout no Nordeste em 1965, o North American Electrical Reliability Council foi 

fundado em 1968 pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos para promover um sistema 
de transmissão de energia de confiança nos sistemas de empresas de energia elétrica da 
América do Norte, assim como estabelecer políticas guias para sua operação e credenciamento. 
A North America Electric Reliability Corporation (NERC) sucedeu o Conselho original em 2006 
para revisar as políticas e transformá-las em padrões obrigatórios nos Estados Unidos e em 
algumas províncias canadenses.

A NERC estabelece padrões para a implantação de segurança física em subestações 
críticas para proteger funcionários, prevenir acessos não autorizados e fornecer avaliação da 
situação para resposta pronta e notificação caso situações ocorram. A NERC também gerencia 
um programa de Proteção a Infraestrutura Crítica (Critical Infrastructure Protection - CIP), 
visando a preparação e resposta para incidentes sérios envolvendo infraestrutura crítica. O 
programa CIP foi criado em 1998 e foi atualizado em 2003. Foi projetado para reconhecer que 
algumas infraestruturas críticas são vitais e que a incapacidade ou destruição desses sistemas 
e bens teriam um impacto debilitante na segurança, na segurança econômica e saúde pública 
nacionais.

A estratégia para Proteger Infraestrutura Crítica por zonas
A melhor maneira de organizar instalações de segurança física para estações de geração 

de energia e substações é dividir a unidade em diferentes zonas. Diversas tecnologias podem 
ser empregadas em cada zona, que depois são ligadas por meio de uma rede com verificação 
por vídeo.
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 As descrições das zonas e respectivas tecnologias seguem:

Cobertura Descrição Tecnologias Aplicáveis

Zona 0 Down Range

A área de 150 metros da 
cerca do perímetro detecta 
a aproximação de pessoas e 
veículos.

RADAR compacto de chão, sensores de chão.

Zona 1
Próximo do 
Perímetro

A área imediatamente 
fora da área da cerca do 
perímetro

Escâner laser, sensores, infravermelhos, 
câmeras térmicas IP, câmeras de vigilância IP, 
análise de vídeo e microondas de banda X&K

Zona 2
Linha do 
Perímetro

Elementos de proteção para 
a cerca em si como proteção 
contra cortes, invasão por 
cima ou por escavação.

Sensores de fibra ótica entrelaçados na cerca, 
sensores de controle, câmeras de vigilância 
IP, análise de vídeo e câmeras IP térmicas.

Zona 3
Dentro do 
perímetro

A área dentro da cerca do 
perímetro.

Escâneres laser, sensores infravermelhos, 
câmeras térmicas IP, câmeras de vigilância IP, 
análise de vídeo.

Zone 4
Infraestrutura 
do local

O prédio dentro do 
perímetro, com os bens 
críticos.

Controle de acesso, escâner laser na 
cobertura, câmeras de vigilância IP e análise 
de vídeos.

Instalação
Dividir a propriedade em diferentes zonas permite que um operador de segurança utilize 

diferentes componentes de detecção para cada zona. O importante aqui é desenvolver um 
sistema baseado numa tecnologia de plataforma aberta projetada para interconectar diferentes 
componentes dos mais variados fabricantes. Nenhum fabricante tem todas as peças do quebra 
cabeça, então é inteligente estar preparado para o futuro e para novos recursos que estão 
constantemente chegando ao mercado. 

Dependendo do quão remota está a propriedade e da importância crítica, um operador 
pode querer diferentes níveis de detecção de segurança física para diferentes locais:

Detectando aproximação da unidade 
Distâncias longas —  Para detectar a aproximação de pessoas ou veículos a longa 

distância da fronteira do perímetro (veja Zona 0 – Down Range), sistemas compactos de radares 
de solo combinados com sensores de solo podem ser usados. Estes dispositivos notificam 
preventivamente o centro de operações de segurança que um objeto foi detectado no down 
range e pode automaticamente direcionar as câmeras de vídeo IP para o ponto.

Spotter RF Compact 
Radar Systems

 Na área de 100 metros – Mais perto da fronteira do perímetro (Veja Zona 1 – Próximo ao 
perímetro), tecnologias de detecção como câmeras IP térmicas, escâneres laser para cenas de 
alto contraste e câmeras de vigilância IP com ou sem análise de vídeo incorporada podem ser 
usados para identificar intrusões.
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•	 Câmeras térmicas são usadas para detectar calor de dia ou de noite. Elas podem 
detectar alguns graus de variação do ambiente.

• Escaners laser podem detectar movimento de dia e de noite, com controle direcional 
preciso. A maior vantagem desse equipamento é em situações de alto contraste, como 
em luz solar direta ou reflexos do sol na água. A detecção então direciona câmeras PTZ 
para o incidente.

•	 Câmeras de vigilância IP, tanto Pan Tilt Zoom (PTZ) ou PTZ de 360 graus digital são 
fáceis de instalar. A cobertura da câmera pode ser ligada a sensores em outras zonas 
e o vídeo pode ser exibido em smartphones para acesso remoto e itinerante.

Cercas físicas e virtuais - A Zona 2 – Linha do Perímetro pode ser uma cerca real ou uma 
cerca virtual com laser e sensores. Para cercas físicas, existe uma variedade de tecnologias de 
sensores, incluindo cabeamento de fibra ótica. Os sensores podem ser ajustados para detectar 
vibrações de qualquer tipo de manipulação com o material da cerca. Isto oferece proteção crítica 
quando combinada com sensores de chão que podem detectar atividade de escavação

Dentro da cerca  – Sensores infravermelhos passivos usam luz infravermelha para 
detectar movimentação de objetos (Veja Zona 3 – Dentro da Linha do Perímetro). Quando 
combinados com câmeras IP e análise de vídeo fornecem um conjunto completo de ferramentas 
de detecção. 

Protegendo a infraestrutura – se um intruso consegue entrar no recinto (Veja Zona 4 – 
Infraestrutura do local), há dois fatores a serem levados em consideração: acesso ao prédio 
via portas seguras e proteção do telhado e janelas do prédio. O acesso pelas portas deve ser 
protegido com um sistema de controle de acesso ligado ao sistema de vídeo. O controle de 
acesso deve incluir registro apropriado de cartões, com equipe de segurança monitorando 
portas e portões de acesso para determinar se pessoas não autorizadas estão entrando em 
áreas restritas.

O sistema de segurança de subestações adequado oferece interoperabilidade entre sistemas 
de detecção automáticos e sistemas de verificação com vigilância em vídeo que notificam os 
operadores antes que uma intrusão ocorra. Nenhum fabricante pode oferecer todas as peças do 
quebra-cabeça, então o fator principal é garantir flexibilidade no design da tecnologia. Escolha um 
sistema de segurança baseado numa plataforma com software de gerenciamento de vídeo com 
arquitetura aberta para permitir a troca de informação em tempo real entre todos os componentes 
para uma abordagem sistemática a detecção, notificação e resposta.
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Sistema de Detecção por Sensores Piezoelétricos 
enterrados.

Soluções com análise de vídeo em imagens térmicas 
integradas com alarmes e sensores.

Sistema de Detecção com Sensoriamento de Cerca sobre 
muro com apoio de vídeo.

Implantação de Sistema de vídeo perimetral.

Soluções de Mercado Aplicadas 

Câmeras de monitoramento.

Infraestrutura para rede IP.

5



6

Mais de 30 anos de experiência em produtos de 
alta tecnologia e desenvolvimento de negócios em 
redes e soluções de gerenciamento de vídeo. 

Parceiros de Solução

Reinier Tuinzing
Gerente de Alianças 
Estratégicas da 
Milestone Systems

PORTO ALEGRE - RS
AVENIDA CARLOS GOMES 700 ANDAR 8

+55 51 4042-1788

BELO HORIZONTE - MG
AVENIDA DO CONTORNO 6594 ANDAR 

17

+55 31 4042-1568

 

RIO DE JANEIRO - RJ
AVENIDA RIO BRANCO, 1 12

+55 21 4042-0958

SÃO PAULO - SP
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 3729

+55 11 4933-2768

BRASÍLIA - DF
COMERCIAL SUL QUADRA 09 BLOCO C

TORRE C  10º ANDAR 

+55 61 4042-5088

Internacional
HONG KONG/CHINA
Billion Centre, 1 Wang Kwong Rd, 

Kowloon Bay

BARCELONA - ESPANHA
AVENIDA DIAGONAL 640

+55 61 4042-5088

POMPANO BEACH, FL - EUA
PARK CENTRAL BLVD  SOUTH 1310

+1 954 951-8025

CURITIBA - PR
AVENIDA COMENDADOR ARAUJO 499 

ANDAR 10

+55 41 2106-6888

contato@l8networks.com
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