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Resumo do cliente
Nome do cliente:
Concessionária de energia 
elétrica

Setor:
Energia

Local:
EUA

Concessionária de energia elétrica de 
vários estados dos EUA oferece geração 
de energia renovável com a Cisco 
Empresa de energia inovadora obtém conectividade segura, resiliente e 
escalável para mais de 2.000 turbinas eólicas distribuídas em mais de 
150 locais.
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O US Energy Information 
Administration (EIA) espera que a 
energia eólica supere a hidroelétrica, 
de acordo com as previsões do 
cenário energético no curto prazo.

Desafios
Nos últimos 20 anos ou mais, a geração de energia renovável aumentou em termos de produção 
de megawatts e do número físico de locais e fontes de serviços públicos de próxima geração em 
todo o setor de energia. Os parques eólicos remotos são responsáveis por um crescimento anual 
de 25% na geração. As fontes de vento estão ficando gradativamente mais viáveis, à medida que a 
fabricação e a implantação das turbinas se tornam mais econômicas. Essa oportunidade de energia 
renovável introduz novos endpoints e sistemas de infraestrutura essenciais para o ecossistema e 
a rede de concessionárias. A adição desse equipamento distribuído geograficamente apresenta 
novas complexidades para o controle operacional, aumentando simultaneamente os requisitos de 
conectividade e as necessidades de segurança.

A Cisco® ajuda as concessionárias a aproveitarem essa oportunidade com confiança, para que possam 
implantar e integrar de forma eficiente e segura fontes de energia mais ecológicas e renováveis, usando 
as fontes e os sistemas atuais. Gerenciar e monitorar turbinas eólicas remotas pode ser desafiador e, 
com a Cisco, a concessionária pode fornecer previsibilidade, confiabilidade e eficiência essenciais à 
geração de energia.

Essa grande concessionária multiestadual dos Estados Unidos enfrentou desafios que são comuns em 
iniciativas de parques eólicos, seja em terra ou offshore. A infraestrutura de energia eólica e as turbinas 
normalmente estão localizadas em vastas extensões de áreas remotas e rurais, muitas vezes a várias 
horas de distância dos escritórios das concessionárias e afastadas da força de trabalho de campo e 
dos centros de serviços.

A concessionária demanda:
• Permanente entendimento e visão clara da situação atual das operações de turbina distribuídas
• Visibilidade granular do status dos ambientes e equipamentos em tempo real
• Capacidade de prever quando deve ocorrer manutenção nos parques eólicos e de responder a 

incidentes de forma imediata
A concessionária é responsável pela geração, segurança e excelência ambiental em centenas de 
parques eólicos simultaneamente. O gerenciamento e o monitoramento devem ocorrer em um centro 
de operações de rede central e consolidado, com visibilidade eficiente e completa dos detalhes das 
turbinas em diversos locais. Esse recurso é essencial para obter o controle remoto e automatizado, 
necessário para as operações de hoje. O objetivo geral é maximizar a produção de energia. A 
concessionária está construindo de forma proativa uma rede inteligente e flexível, que atende às suas 
necessidades e tem um claro caminho a ser percorrido para a evolução futura.

A concessionária precisa
• Coletar informações operacionais das 

turbinas do parque eólico em tempo real 
• Oferecer segurança física (controle de 

acesso e vigilância por vídeo) em vários 
locais remotos

• Oferecer suporte a operações escaláveis e 
resilientes com uma rede bastante robusta 
e flexível para possibilitar o crescimento

Solução
A base da rede multisserviço da Cisco:
• Reduz as despesas com o tempo de 

implantação das operações em novos 
parques eólicos

• Promove economia contínua do custo 
operacional

• Oferece seguranças digital e física eficientes
• Permite visibilidade e controle para 

propiciar operações eficientes

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=34652
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Resultados
Infraestrutura de próxima geração essencial para a inovação do setor energético
Um parque eólico isolado é apenas um entre vários outros de propriedade desta concessionária e 
conectados e operados por ela. Cada parque tem centenas de turbinas individuais, que funcionam 
como grandes robôs, adaptando-se e respondendo a mudanças na dinâmica ambiental, condições 
e variáveis capturadas por sensores e instrumentação local. Com a Cisco, a concessionária 
implantou com sucesso uma solução integrada e segura para obter a visibilidade detalhada de que 
precisa para gerenciar tudo remotamente, incluindo:

• Dados operacionais essenciais de cada turbina, além do status instantâneo do sistema e da 
geração de energia

• Controle de acesso físico usando leitores de acesso por crachá
• Violação e alarmes de porta/trava e controle baseado em sensor
• Vigilância por vídeo para monitorar as operações do subcomponente e a segurança física do local
• Comunicação por voz em cada turbina, incluindo telefonia IP
• Conectividade flexível em caso de falhas de link de fibra óptica ou dispositivo de rede
• Criptografia completa do tráfego operacional em toda a rede e entre a subestação e a turbina eólica
• Condições de expandir, à medida que a concessionária amplia a geração eólica em centenas de 

locais e milhares de turbinas

Soluções de conectividade de rede segura e designs validados pela Cisco
Com a infraestrutura essencial, a Cisco e essa concessionária americana estão modernizando 
a geração de energia e fornecendo multisserviço, além de obter os resultados de negócios 
almejados, em termos de:

• Visibilidade em tempo real de todas as operações de turbina
• Gerenciamento de redes simplificado, a partir de um local central
• Gerenciamento centralizado de segurança física para o local
• Redução de cabeamento e implantação simplificada
• Aumento da segurança para o funcionário
• Garantia de acesso seguro da força de trabalho a ferramentas e recursos, local e remotamente
• Redução nos custos de operação e manutenção diária das redes

Produtos envolvidos na 
solução

Roteadores industriais da Cisco
(CGR 2010 ou IR 809)
• Tamanho robusto que oferece suporte a padrões 

IEC 61850-3/IEEE 1613
• Montagem em rack ou opções de instalação em 

trilho din
• Recursos avançados de segurança digital, 

incluindo IPSec com DMVPN, GETVPN e FlexVPN
• Capacidade de transportar protocolos seriais antigos
• Opções de conectividade WAN flexíveis: T1/E1, 

Ethernet (pública e privada) ou celular

Segurança da subestação
Cisco Industrial Security Appliance (ISA 3000)
• Tamanho robusto que oferece suporte a padrões 

IEC 61850-3/IEEE 1613
• Firewall de próxima geração e IPS com inspeção 

detalhada de pacotes de protocolos industriais
• Desvio de hardware para oferecer maior 

confiabilidade em situações de falha
• Integração ao Cisco Firepower® Management 

Center
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Razões para escolher a Cisco
As soluções robustas da Cisco e nosso 
portfólio de rede empresarial, utilizados com 
os designs validados da Cisco, permitem que 
as concessionárias implantem rapidamente 
arquiteturas completas para uma ampla gama 
de requisitos de negócios e serviços. Com a 
Cisco, você pode integrar recursos eólicos 
e de energia renovável em uma solução de 
gerenciamento centralizado. Nossas soluções 
são abertas e baseadas em padrões, para 
facilitar a integração com sistemas de Controle 
de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA) 

e diversos ativos, suportando os protocolos do 
setor. O resultado final é uma conectividade 
confiável e segura com gerenciamento simples, 
necessária para a implantção e operação 
de ativos distribuídos em grande escala, 
visando sucesso na liderança e inovação do 
fornecimento de energia de próxima geração.

Para mais informações, acesse:
• www.cisco.com/go/utilities
• www.cisco.com/go/ie
• www.cisco.com/go/iox
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LAN da subestação e turbina eólica
Switches Cisco Industrial Ethernet (IE 4000 ou 
IE 5000)
• Tamanho robusto que oferece suporte a 

padrões IEC 61850-3/IEEE 1613
• Montagem em rack ou opções de instalação em 

trilho din
• Redundância de fonte de alimentação: 

alimentação CA ou CC, incluindo suporte para 
voltagem de bateria de subestação

• Alta disponibilidade: Resilient Ethernet 
Protocol (REP)

• Priorização de tráfego operacional com 
Qualidade de serviço (QoS) avançada

• Power over Ethernet (PoE/PoE+): conectividade 
e alimentação para telefones IP, câmeras de 
vigilância, leitores de crachá e sensores de 
ambiente

• Computação em neblina (IOx): suporte para 
aplicações de terceiros , sem necessidade de 
servidores dedicados

• Recurso Plug-and-Play (PnP) da Cisco: simplifica 
a implantação e garante consistência nos sites

• Troca de unidade: permite rápida substituição 
por recursos que não sejam de TI, em caso de 
falha de um switch

• Último sinal: permite que o switch notifique 
operações quando há perda de recebimento  
de energia

• MACsec: permite a criptografia de última milha 
(turbina para subestação)

Produtos envolvidos na 
solução (continuação)

Figura 1. Ilustração da implantação do parque eólico
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