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RESUMO 
 
 
O crescente aumento de necessidade de utilização de banda para transmitir dados das corporações de forma 
segura, fez com que os investimentos em redes aumentassem consideravelmente. Uma das soluções encontradas 
pela Eletronorte foi a convergência dos serviços operativos e corporativos compartilhando a mesma infra-estrutura 
de rede. 
Este trabalho está focado na solução de convergência suas motivações para implantação do que chamamos 
internamente de Rede Eletronorte, descrevemos ainda suas etapas iniciando na concepção e culminando com sua 
implantação.  
 
Concluímos com uma análise dos benefícios advindos desta convergência. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Convergência, Integração, Infra-Estrutura, redes, 

1 INTRODUÇÃO 

 
A Eletronorte conta hoje com redes WAN distintas para seus serviços de telecomunicações. Suas principais redes 
são: 
 

• Rede Corporativa, a qual comporta, em uma estrutura física e lógica unificada, os serviços de internet, 
intranet, e-mail, acesso a servidores corporativos, medição de faturamento, oscilografia, qualimetria, 
CFTV etc.; 

• Rede de Supervisão e Controle, utilizada pelo Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia – SAGE, 
oscilografia e telefonia operativa sobre IP; 

• Redes Operativas Difusas, às quais é dada uma aplicação diferenciada em cada regional, comportando 
serviços como oscilografia, medição de faturamento, CFTV, gerência de centrais telefônicas etc.; 

• Redes DCN, que comportam informações de gerência referentes aos diversos sistemas ópticos da 
Eletronorte; 
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• Rede de Videoconferência, composta por canais dedicados que interligam Brasília às regionais e que são 
esporadicamente utilizados. 

 

Pode-se mencionar ainda o fato de que a Eletronorte no início do projeto, possuia apenas 4 (quatro) feixes E1 
para conexão com a internet, o que se mostrava insuficiente para atender à demanda da Empresa. Ainda, este 
acesso à internet não possuía contingenciamento físico e foi contratado a partir de uma única empresa. Por isso, 
conta com baixa disponibilidade e ausência de redundância. 
 
A tecnologia utilizada para a canalização contratada ou negociada com terceiros, adotada nas diversas Redes 
WAN da Eletronorte, restringe-se a canais dedicados. Sabe-se que, atualmente, as concessionárias oferecem 
serviços eficientes a custos menores utilizando-se de outras tecnologias, como implementação de acesso a redes 
estatísticas para redundância e canalização VPN através do backbone internet, com segurança. 
 
Ainda, o modelo hoje adotado para a contratação de canais de terceiros falhou ao permitir que fossem 
contratados, para estabelecimento de redundâncias, canais paralelos que foram implementados pelas 
concessionárias através de uma mesma estrutura de telecomunicações e que não são de fato redundantes, ou 
seja, a falha do circuito principal implica na falha do circuito secundário supostamente redundante. 
 
A Eletronorte possuía, portanto, diversas redes exclusivas para atender à sua demanda de serviços, utilizando 
canais próprios e de operadoras de telecomunicações, acarretando com isto um custo superior a R$ 330 mil por 
mês somente com aluguel de canais de operadoras. Além disso, suas redes WAN apresentam dificuldades na 
manutenção dos equipamentos, alem do fato relativo, a sua segurança e sua confiabilidade que dependeriam de 
terceiros. 
 

Todos esses serviços compartilharão a mesma canalização e os mesmos equipamentos terminais de 
comunicação.  
Entende-se como equipamento terminal de comunicação – ETC o equipamento ou conjunto de equipamentos que 
constitui a fronteira entre a rede WAN e os equipamentos dos usuários. São equipamentos geralmente instalados 
na Sala de Telecomunicações, nas localidades atendidas pela Rede Eletronorte, e aos quais conectam-se, por 
meio de fibras ópticas, os equipamentos dos usuários. Os ETCs podem ser roteadores, switches, SDHs ou até 
mesmo o conjunto formado pela união desses elementos. 
 
O compartilhamento de serviços na Rede Eletronorte deverá apresentar as seguintes características: 
 

• Redundâncias, priorização, contingência e banda garantida para determinados serviços, de acordo com o 
nível de serviço firmado junto ao usuário; 

• Facilidade na inclusão de um novo serviço na rede, sendo atendidos seus requisitos quantitativos e 
qualitativos; 

• Conexão lógica distinta e independente para cada serviço; 

• Transparência para o usuário; 

• Garantia de que determinado serviço não interfira na qualidade de outro serviço, se este for mais crítico 
ou de maior prioridade; 

• Eficiência na utilização de banda disponível; 

• Prioridade dos serviços SAGE (Supervisão e Controle) e DCN em relação a quaisquer outros serviços 
que trafeguem na Rede Eletronorte. 

2 MOTIVAÇÃO  

 
São inúmeras as deficiências das estruturas de redes WAN atualmente instaladas, dentre as quais podemos 
destacar as seguintes: 

• Segurança – o compartilhamento das mesmas LANs por serviços corporativos, internet e por relés trata-
se de uma grave falha de segurança, a qual pode comprometer o correto funcionamento dos sistemas 
elétricos da Empresa; 

• Confiabilidade – a maioria das redes mencionadas apresenta uma topologia no formato estrela, sem 
redundâncias; 

• Gerenciamento – a segregação dos diversos serviços em diferentes redes isoladas entre si dificulta a 
existência de um gerenciamento integrado em nível de rede ou de serviços; 

• Manutenção – a maioria dos roteadores das redes mencionadas, com exceção da Rede de Supervisão, é 
alugada de terceiros, o que causa uma forte dependência em relação às concessionárias de 
telecomunicações em situações de falhas desses equipamentos;  
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• Excesso de gastos – a existência de equipamentos e canais distintos, dedicados a cada rede WAN da 
Eletronorte, gera uma contratação em duplicidade, junto às empresas concessionárias de 
telecomunicações, o que implica em elevados custos fixos. Além disso, os canais apresentam 
capacidade ociosa na maior parte do tempo. 

3 ETAPAS DO PROJETO  

 
O projeto iniciou-se com as definiçoes dos serviços a serem integrados. 
 
A Rede Eletronorte comportará, de maneira integrada, os seguintes serviços: 

• Supervisão e Controle; 

• Oscilografia e Qualimetria; 

• Medição e Faturamento; 

• Circuito Fechado de Televisão; 

• Gerência do Sistema Óptico; 

• Gerência das Centrais Telefônicas; 

• Telefonia Operativa; 

• Telefonia Corporativa; 

• Dados Corporativos – intranet, e-mail, internet etc; 

• Videoconferência. 

 
Em seguida os requisitos mínimos de atendimento para cada serviço. Listamos neste momento apenas os 
requisitos do primeiro serviço ou seja supervisão e Controle. 
 
O Sistema de Supervisão e Controle viabiliza a operação em tempo real dos sistemas elétricos da empresa.  
Os usuários diretos do Sistema de Supervisão e Controle estão nas Regionais (Centros de Operação da 
Eletronorte - COLs) e em Brasília (Superintendência de Engenharia de Operação e Manutenção da Transmissão - 
COT). São também usuários deste serviço os operadores das Usinas e Subestações da Eletronorte, bem como o 
Operador Nacional do Sistema – ONS. 
 
Segundo o Módulo 13 dos Procedimentos de Rede do ONS, o serviço de comunicação de dados entre os Centros 
de Operação do ONS e os Centros de Operação do Sistema Interligado da Eletronorte deve ser de Classe A, isto 
é, deve apresentar disponibilidade de 99,98%, apurada mensalmente e tendo como valor de referência o 
somatório dos últimos doze meses, e tempo máximo de atendimento de 8 horas úteis. 
 

Desse modo, a canalização proposta para os serviços de supervisão em tempo real deverá apresentar índices de 
disponibilidade, latência e taxas de vazão de acordo com a Tabela 1.  
 

Requisitos para o Circuito de Comunicação 

Serviço de Supervisão 

Origem Destino Disponibilida
de Exigida 

Taxa 
Exigida 
(kbps) 

Latência 
Máxima 

(ms) 

COLs COSRs 99,98% 64 70 

COLs do Sistema Interligado COT (V3000/Varig) 99,98% 128 70 

COLs dos Sistemas Isolados COT (V3000/Varig) 99% 64 400 

SEs / UHEs / UTEs do Sistema Interligado COLs 99,98% 64 70 

SEs / UHEs / UTEs dos Sistemas Isolados COLs 99% 64 400 

SE P. DUTRA / UHE TUCURUÍ/ SE 
MIRACEMA / COL CUIABÁ 

COT / ONS 99,98% 64 70 

Tabela 1 
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Similarmente identificamos todos os requisitos mínimos a cada serviço que será integrado a Rede Eletronorte. 
 
Após esta etapa definimos a topologia física que consistiu em alterar a topologia originalmente em estrela para 
rede tipo malha identificando e dimensionando os equipamentos dos nós de acordo com a importancia deste para 
o bom desempenho da Rede. 
 
A topologia lógica adotada para a Rede Eletronorte foi elaborada com base na filosofia de funcionamento de cada 
um dos principais serviços que trafegarão na rede. Com isso, as sedes das regionais foram mantidas como pontos 
de concentração do tráfego de informações de cada regional.  
 
Nas localidades em que há sistema óptico próprio da Eletronorte, as subestações, usinas e repetidoras conectar-
se-ão às regionais através de circuitos principais de 2 Mbps. Além disso, haverá circuitos de menor capacidade a 
serem utilizados como circuitos secundários para aqueles serviços que apresentarem esta necessidade. 
 
Existirá também um Centro de Contingência da Sede da Eletronorte, localizado no edifício Varig, possibilitando a 
operação e a manutenção da integridade dos dados da Rede, caso haja necessidade. 
 
Os sistemas de Supervisão e Controle, Medição e Faturamento, Oscilografia Telefonia Operativa, de uma forma 
geral, tem como pontos de concentração da informação os COLs. Em especial para o serviço de Supervisão e 
Controle, deverá haver redundância na canalização entre as subestações e usinas e os COLs, bem entre os COLs 
e a COT e os COSRs do ONS. Desse modo, a estrutura lógica destinada ao serviço de supervisão e controle 
configura-se como apresentado abaixo. 
 

 
 
 
3.1 Backbone da Rede Eletronorte  
A Figura 5 apresenta o diagrama lógico do backbone da Rede Eletronorte. Trata-se de uma visão geral do 
diagrama de roteadores adotado para a rede. 
Será garantido à Eletronorte um acesso à internet em Brasília com maior capacidade, através da implementação 
de um link de no mínimo 16 Mbps a ser instalado no prédio do Venâncio 3000 e um link de, pelo menos, 16 Mbps 
a ser instalado no prédio da Varig, sendo este segundo link contratado a partir de empresa diferente daquela que 
tiver fornecido o primeiro link. 
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Em seguida caracterizamos os pontos de presença conforme a seguir. 
 
Entendem-se por pontos de presença da Rede Eletronorte as estruturas montadas nas subestações, usinas, 
centros regionais e sede destinadas à oferecer uma porta de acesso à Rede para o usuário. 
As variações de configuração para pontos de presença da Rede Eletronorte podem ser discriminadas da seguinte 
forma: 

1) Típico; 

2) Sala única; 

3) Sedes das Regionais e pontos de CAG; 

4) Sede da Eletronorte; 

5) Sistema SDH com placa para roteamento IP; 

6) Sistema SDH com placa switch. 

Nessas localidades, poderá haver tanto SDHs e PDHs, quanto links de acesso às concessionárias de 
telecomunicações. O meio físico de comunicação WAN não é relevante na discussão das estruturas dos pontos de 
presença. 
Em todos os pontos de acesso, os serviços deverão ser agrupados em VLANs, de forma que um determinado 
serviço seja independente de qualquer outro serviço. Não deverá ser habilitada qualquer forma de interconexão 
entre VLANs distintas. Estas interconexões entre VLANs, caso necessárias, deverão ser implementadas pelos 
usuários, após análise e com a supervisão da TTL. 
As VLANs deverão ser agrupadas da seguinte forma: 

• VLAN1 - SAGE, outros sistemas SCADA e telefonia operativa sobre IP; 

• VLAN2 - SAGE, outros sistemas SCADA e telefonia operativa sobre IP (VLAN 
redundante); 

• VLAN3 - Serviços operativos, em que poderão ser configuradas VLANs distintas para 
cada serviço: medição de faturamento, oscilografia, gerência de centrais telefônicas, 
DCN, CFTV etc.; 

• VLAN4 - Serviços corporativos, em que trafegarão os dados corporativos (internet, 
acesso a servidores, e-mail etc.) e, ainda, telefonia corporativa sobre IP e 
videoconferência sobre IP. 

Os ETCs adotados nos pontos de presença deverão permitir a composição destas VLANs. 
Deverá haver pelo menos um equipamento sobressalente com configuração atualizada em cada localidade e para 
cada tipo de equipamento. Um plano de manutenção a ser definido pela TTL poderá alterar a disposição de 



 

 

6 

sobressalentes, inclusive possibilitando que determinados pontos de presença não tenham equipamentos 
sobressalentes na modalidade 1:1. 
Para as interligações de equipamentos de usuários externos à Sala de Telecomunicações, deverão ser utilizadas 
interfaces ópticas, eliminando-se assim qualquer possibilidade de transferência de potencial entre equipamentos 
externos e a Sala de Telecomunicações. 
 
3.2 Benefícios 

 
O compartilhamento de serviços na Rede Eletronorte deverá apresentar as seguintes características: 

• Redundâncias, priorização, contingência e banda garantida para determinados 
serviços, de acordo com o nível de serviço firmado junto ao usuário; 

• Facilidade na inclusão de um novo serviço na rede, sendo atendidos seus requisitos 
quantitativos e qualitativos; 

• Conexão lógica distinta e independente para cada serviço; 

• Transparência para o usuário; 

• Garantia de que determinado serviço não interfira na qualidade de outro serviço, se 
este for mais crítico ou de maior prioridade; 

• Eficiência na utilização de banda disponível; 

• Prioridade dos serviços SAGE (Supervisão e Controle) e DCN em relação a quaisquer 
outros serviços que trafeguem na Rede Eletronorte. 

 

4 CONCLUSÃO  

Os benefícios advindos desta convergência são inúmeros a própria independência em relação as operadoras na 
configuração, operação e manutenção dos roteadores e switches proporciona maior agilidade na solução de 
problemas  
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