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RESUMO 

No contexto de inovação no controle de sistemas de automação em média tensão a 

aplicação da lógica de transferência automática (LTA) utilizando Equipamentos Eletrônicos 

Inteligentes (IED´s) visa controlar sistemas elétricos de potência (SEP) críticos a fim de se obter 

redução no tempo de execução do processo. Esta aplicação de transferência automática pode ser 

utilizada em diversos casos como, por exemplo, geração de energia, processos industriais de 

plantas químicas, plantas petrolíferas/refinarias, fabricação de papel/celulose e processos de 

mineradoras entre outros. Desta forma, com o grande desenvolvimento e crescimento da 

automação em sistemas de potência e eficiência energética surge a necessidade de aperfeiçoar e 

melhorar os processos. A LTA é comumente aplicada quando o SEP é composto por duas ou 

mais fontes de energia, suas configurações podem ser com fontes intermitentes onde existe uma 

fonte que é a principal e alimenta todo sistema, sendo que a outra será uma fonte de reserva que 

servirá de backup em caso de falha da fonte principal conhecido como método Regime/Reserva, 

ou então, duas fontes simultâneas onde ambas as fontes alimentam o sistema que por sua vez é 

dividido em duas barras também conhecido como Regime/Regime onde ambas as fontes tem 

capacidade de alimentar o sistema caso a outra seja comprometida. Esta aplicação de LTA 

objetiva manter o sistema em pleno funcionamento em uma possível queda de energia de uma 

das fontes transferindo automaticamente para fonte saudável evitando assim, interferências, 

perdas ou danos ao funcionamento do sistema e mantendo a alimentação das cargas em uma 

eventual perda ou queda de tensão conhecida como subtensão (undervoltage). Como a aplicação 

através de componentes e sinais discretos impacta com um alto custo na implantação e tempo 

elevado de execução para os níveis de proteção, a nova proposta faz com que esta lógica seja 

executada via informações provenientes de rede de comunicação robusta sobre o protocolo 

padronizado pela International Electrotechnical Commission (IEC) 61850, buscando assim 

maior velocidade na execução e redução de custos. Para realização da avaliação desta aplicação 

os objetos de estudo serão: Informações digitais reportadas via comunicação, aplicação de LTA 

com IED’s, níveis de velocidade e qualidade dos sinais trafegados na rede IEC 61850 através de 

simulações.  

 

Palavras chave: Transferência Automática, comunicação, média tensão, sistemas de potência, 

IEC 61850. 



 

ABSTRACT 

Based on innovative proposal in automation for medium voltage system the application of 

automatic transfer logic (LTA) using Intelligent Electronic Device (IED) aimed to control critical 

power electric systems and obtain reduction on time execution. This application of automatic 

transfer is used in power generation, industry process, chemical plants, oil/refinery plants, pulp / 

paper and mining systems. Thus, with the great development and growth of automation in power 

and energy the efficiency of the systems brings the need of improvement to process applications. 

The LTA is commonly applied when the SEP is made up of two or more sources of power 

energy feeder that can be typed Scheme/Reserve where one is the main source and the other used 

as a backup or both sources feeds the system. When it is necessary that this system get the 

maximum possible efficiency, i.e., not be interrupted power supplied to the loads that are 

generally in motors and transformers, this application of LTA aims to keep the system up and 

running when there is a fail of energy in one source and it is necessary that the transference to a 

second source to be used without interference or harm in any way the power of this system and 

supply the energy to the loads normally, this logic is executed when the system suffers a sudden 

loss of tension known as under voltage. The application through physical contact and electrical 

signals (wires) impacts at a high cost in deployment and runtime for high current levels of 

protection. Thus, the new proposal makes this logic is carried out via information from safety 

communication networks on the IEC 61850 protocol that makes this a faster implementation and 

reduces the costs. To perform the assessment of this application, the objects of study is the 

analog and digital information reported via communication, application of LTA with IEDs, 

levels of speed and signal quality of network traffic in IEC 61850 by simulations. 

 

 

 

Keywords: Automatic Transfer, communication, medium voltage, power systems, IEC 61850. 

  



17 
 

Capítulo 1- Introdução 

 

1.1- Objetivos do Trabalho 

Aplicar técnicas de automação e controle para melhoria do processo de transferência 

automática para sistemas elétricos de potência em média tensão, reduzindo o tempo de 

processamento e atuação da lógica sobre o sistema utilizando rede de comunicação IEC 61850 

(GOOSE). Para isso, é necessário estudo das informações e aplicações baseado na norma IEC 

que rege as diretrizes e fundamentos relacionados a este tema e parâmetros técnicos relacionados 

à transferência automática, bem como, a aplicação de sensores, transformadores de corrente 

(TC's) e Transformadores de potencial (TP's) que são capazes de reportar de forma eficiente e 

robusta as condições do sistema aos IED´s. 

Com a finalidade de se obter um resultado de melhor desempenho nas aplicações de 

sistemas de média tensão utilizando a lógica de transferência automática via IEC 61850 

(GOOSE), temos os seguintes tópicos como aspectos principais: 

a) Redução no tempo de execução da transferência automática nos sistemas elétricos de 

média tensão a fim de diminuir a proporção dos impactos e percepção desta execução 

pelo sistema.  

b) Redução na quantidade de cabos e conexões físicas assim como o hardware que diminui 

consideravelmente o custo e melhora o visual da montagem desta aplicação. 

c) Redução no retrabalho para alterações e correções da filosofia adotada, tornando as 

modificações menos impactantes uma vez que toda alteração se resume em 

reprogramação de software na maior parte e em pequenos acertos do hardware isso 

quando necessário. 

d) Maior qualidade agregada e segurança devido à utilização de práticas baseadas em 

tecnologias avançadas e atualização da padronização; 

Como a lógica de transferência automática é aplicada em sistemas de média tensão, este 

trabalho busca comparar os métodos propostos a fim de alcançar os aspectos principais 

elencados nos itens a, b, c e d deste capítulo. 
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1.2- Justificativa 

Com a evolução da tecnologia e a real necessidade de obtenção de eficiência energética 

crescendo a cada dia, nota-se que medidas de melhorias são necessárias nas aplicações elétricas e 

visam aperfeiçoar o gerenciamento e consumo da energia elétrica, sendo a lógica de transferência 

automática uma forma que vem sendo promovida em sistemas elétricos de potência para que se 

possa obter uma maior eficiência quando se necessita alternar as fontes na distribuição de energia 

elétrica em média tensão seja por motivos de manutenção ou por motivos de perda da qualidade 

de uma das fontes do sistema de distribuição (CLARK, 2009). 

Esta aplicação busca melhorias em tempo de execução, custos e também a simplificar a 

forma de visualização da mesma. É notório que a implantação da norma IEC 61850 e da 

aplicação GOOSE apesar de ser comprovadamente eficiente enfrenta vários paradigmas por 

partes dos profissionais do setor elétrico por ser uma filosofia nova e também devido ao longo 

tempo do ciclo de vida das subestações, que impedem muitas vezes a renovação dos sistemas de 

automação destas subestações. Desta forma, todos os estudos e trabalhos são de fundamental 

importância para a capacitação dos profissionais que atuam no ramo e a disseminação de 

conhecimentos. 

 É necessário incentivar que mais projetos sejam analisados na perspectiva da norma IEC 

61850 e GOOSE que promovam a interoperabilidade dos sistemas de controle, automação e 

proteção, com simplificação da engenharia resultando diretamente na economia de custos 

(MESMAEKER, 2005). 

 No atual mercado consumidor mundial é notória a busca diária por inovação, assim 

sendo, a tecnologia de forma geral abrangendo os setores de telecomunicações, eletrônica, 

elétrica, informática entre outros, necessita evoluir constantemente, visando sempre abordagens 

eficientes que possibilitem uma utilização diferenciada e melhor de recursos já implantados. 

Dentro do setor eletroeletrônico, pode-se observar que nos últimos anos houve um exponencial 

crescimento no consumo de dispositivos de proteção para sistemas elétricos, como os 

disjuntores, relés, chaves, dentre outros (PAULINO, 2008). 
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1.3- Contribuições do trabalho 

Através dos resultados obtidos neste trabalho aplicando lógica de transferência 

automática via IEC 61850/GOOSE em painéis de média tensão, pode-se afirmar que a utilização 

em sistemas e projetos desenvolvidos pela área de engenharia elétrica, trará melhorias nas 

condições operacionais e nas aplicações para sistemas elétricos, na distribuição, no consumo de 

energia elétrica, em subestações elétricas, sistemas de controle, automação e supervisão. 

Adicionalmente, possibilitará obter um ganho financeiro com a redução de custos com fios e 

equipamentos (hardware) para aplicação em painéis de média tensão, facilitando a fase de 

produção e simplificando qualquer tipo de intervenção ou modificação, evitando retrabalhos de 

montagem, e auxiliando também na simplificação operacional que possibilita acesso e controle 

remoto através de sistemas supervisórios eliminando a necessidade dos operadores atuarem 

diretamente nos equipamentos consequentemente, reduzindo os riscos na segurança e saúde 

destes.  

 

1.4- Metodologia 

Para o desenvolvimento dos modelos discretos via fios e virtual via Goose foram 

preparadas em bancada simulações reais através de giga de testes e IED´s interligados a fim de 

formar uma condição próxima da real em um sistema elétrico de média tensão. Os IED´s foram 

configurados e parametrizados a fim de apresentar as condições operacionais necessárias para a 

simulação da lógica de transferência automática via GOOSE. 

Com a montagem dos modelos físicos e da rede dos IED´s é possível obter as 

informações necessárias para avaliação e comparação dos resultados levantados através das 

simulações propostas e com base em oscilografias e temporizações obtidas diretamente através 

dos IED´s. Adicionalmente, todos os detalhamentos e descritivos da metodologia adotada são 

apresentados no capítulo 3. 

 

1.5- Sumários Estruturados 

No capítulo 1 são apresentados os objetivos, as justificativas, as contribuições, 

metodologia e conceitos básicos aplicados a este projeto. 
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No capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica com a evolução histórica da 

APLICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS INTELIGENTES VIA IEC 

61850/GOOSE EM SISTEMAS DE MÉDIA TENSÃO. 

O procedimento de realização dos testes práticos, bem como as condições para realização 

dos mesmos e o método para aquisição dos dados comparativos, são apresentados no capítulo 3. 

No capítulo 4 é descrito o modelo físico e utilizado na simulação e validação deste 

projeto e a aplicação prática do trabalho. 

As considerações e conclusões do trabalho com relação aos resultados obtidos estão 

descritas no capítulo 5. 

Por fim, nos anexos estão apresentadas informações adicionais e complementares que 

ajudam a elucidar este projeto.  

 

1.6- Conceitos Gerais 

Em uma sociedade moderna e eficiente é cada vez mais notável a necessidade de 

economizar e reduzir ao máximo possível o consumo de energia elétrica, visto que, para os 

processos industriais é fundamental que as interrupções elétricas e paradas de produção sejam 

reduzidas ao menor período de tempo possível ou na forma ideal que não ocorram a fim de se 

obter o máximo da eficiência energética. Visando esta necessidade, foi inserida aos sistemas 

elétricos de potência (SEP) uma aplicação conhecida como lógica de transferência automática 

LTA na qual os equipamentos eletrônicos inteligentes (IED´s) são integrados ao SEP assim 

como aos equipamentos de manobra e medição principais do sistema como disjuntores, 

transformadores de corrente, transformadores de potencial, sensores entre outros, a fim de 

controlar e monitorar as condições reais deste sistema. A integração destes equipamentos permite 

identificar os parâmetros básicos do SEP e baseado nesses parâmetros é possível definir quais as 

ações de atuação sobre o SEP para que o mesmo permaneça em pleno funcionamento sem 

interrupções ou anomalias. 

 Desde o princípio da utilização da energia elétrica como fonte principal para as indústrias 

em geral, foi difundida e notadamente observada à necessidade da melhoria dos processos 

industriais para que não houvesse perdas/interrupções e por isso a automação destes sistemas se 
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tornou cada vez mais fundamental. A LTA, por sua vez, veio com a finalidade de auxiliar neste 

processo e de maneira objetiva fazer com que os sistemas não sofressem interrupções das fontes 

de energia elétrica do SEP (CAMINHA, AMADEU, 1977). 

A LTA é aplicada em sistemas de potência que haja duas ou mais fontes de energia 

elétrica a fim de evitar que as cargas sejam interrompidas caso haja problema em uma das fontes 

de energia deste sistema, mantendo o mesmo em plenas condições de funcionamento e produção. 

Basicamente, o objetivo desta lógica é transferir as cargas de uma determinada fonte para outra 

sem que o sistema tenha que ser parado ou as respectivas cargas desligadas. Esta aplicação visa 

manter o sistema em pleno funcionamento, mesmo perdendo uma das fontes e mantendo todas as 

cargas em pleno funcionamento (DEAN, 2012). 

Nas primeiras subestações elétricas, os sistemas elétricos de potência de média tensão 

eram alimentados apenas por uma fonte de energia, e caso houvesse qualquer problema com essa 

fonte, o sistema era paralisado até que o problema com a mesma fosse resolvido e o sistema 

reestabelecido gerando paradas que acarretavam em perdas de produção consideráveis. Com a 

evolução tecnológica, soluções alternativas foram surgindo, com inclusão de fontes adicionais e 

geradores suplementares permitindo a substituição do sistema, entretanto, esta substituição ainda 

era de baixa eficiência, uma vez que o tempo para a execução desta transferência ainda era 

considerável, pois estas transferências eram realizadas manualmente. Com o surgimento de 

novas tecnologias, controladores eletrônicos e equipamentos avançados se tornaram capazes de 

controlar sistemas de forma mais rápida e eficiente foi introduzido a este cenário a aplicação da 

LTA (ABB Power T&D Company Inc, 1997). 

A configuração mais comum dos sistemas elétricos de potência com aplicação da LTA é 

composta por:  

- Dois disjuntores de Entrada (M1 e M2): Equipamento responsável pela manobra do 

circuito principal, quando fechado alimenta a respectiva barra para que as cargas possam ser 

alimentadas. 

- Um disjuntor de Interligação (TIE): Equipamento responsável pela interligação entre as 

barras A e B quando necessário. 

- Disjuntores para Alimentadores de Cargas (F1-1, F1-2, F2-1 e F2-2): Equipamentos 

responsáveis pela alimentação das cargas. 

Para melhor exemplificar, segue um diagrama onde se detalha esta configuração (Figura 1): 
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Figura 1: Diagrama Unifilar de Média Tensão com Duas Fontes e Interligação de Barras 

 

Em subestações elétricas os sistemas de média tensão possuem, geralmente, a 

configuração mostrada no diagrama unifilar (Figura 1) composto por duas fontes principais de 

energia chamadas de entrada que, por sua vez, alimentam cada barra independente e suas 

respectivas cargas/alimentadores. Estas barras independentes são interconectadas quando 

necessário através de uma interligação. Por convenção, para que o objetivo principal do sistema 

seja atendido, que é manter as cargas em pleno funcionamento, as entradas e a interligação se 

alternam, mantendo sempre duas destas três fontes ligadas.  É aceitável convencionar que as duas 

entradas ficam constantemente ligadas e a interligação desligada e, de acordo com a necessidade, 

pode ser alterado. A transferência automática consiste em ligar automaticamente o disjuntor que 

estiver desligado quando ocorre um evento de falta de tensão em uma das barras.  

Para que esta decisão seja tomada, deve-se saber qual é o nível da tensão em ambos os 

lados do sistema chamados de barra A e barra B e para tal o monitoramento e controle deste 

sistema deve ser realizado de forma instantânea através de IED´s. A aquisição das informações 

de monitoramento pode ser obtida através dos IED´s e transmitida através da rede de 

comunicação, permitindo que esse processo de transferência seja realizado sem que haja 

qualquer falha ou dano direto ao sistema (Figura 2). 
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Figura 2: Esquema de Transferência Automática de Barras 

 

Os IED´s são equipamentos eletrônicos inteligentes utilizados para controlar, automatizar 

e monitorar as condições dos sistemas elétricos. Estes equipamentos permitem configurações 

lógicas e parametrização que direcionam a forma de atuar no sistema, e também, possibilitam a 

inclusão de rede de comunicação para controle de dados e, para que todas as informações sejam 

enviadas e compartilhadas com outros equipamentos e sistemas desta mesma rede, sendo a rede 

de comunicação deste trabalho difundida sobre o protocolo IEC 61850/GOOSE (Generic Object 

Oriented Substation Event), mensagem para comunicação horizontal de alta prioridade que 

permite aplicar as propostas deste trabalho (ANDERSSON, 2000). 

Para a configuração dos IED´s é necessária à utilização de ferramentas específicas como 

softwares e programas computacionais que permitem o acesso aos equipamentos e programação 

das necessidades através da linguagem de programação via diagrama de blocos (Figura 3). Cada 

fabricante desenvolve e disponibiliza para os clientes e usuários os softwares e programas 

computacionais como interface de programação e configuração dos IED´s e desta forma os 

usuários conseguem de forma prática e simples realizar as devidas configurações, é importante 

ressaltar, que estas ferramentas são apresentadas no capítulo 3. 
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Figura 3: Diagrama Lógico 

 

1.7- Conceitos Básicos 

1.7.1- Sistema Elétrico de Potência (SEP) 

1.7.1.1 – Introdução 

A estrutura de um sistema elétrico de potência compreende os sistemas de geração, 

transmissão, distribuição e suas subestações de energia elétrica (com transformadores, 

disjuntores e seccionadores das mais variadas tensões e correntes). O sistema brasileiro atual de 

energia elétrica é baseado em grandes usinas de geração que transmitem energia através de 

sistemas de transmissão de alta tensão, que, por sua vez, atingem os sistemas de distribuição de 

média e baixa tensão, onde estão os consumidores (Figura 4).  

 

Figura 4: Estrutura Básica de um Sistema Elétrico 
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Como atualmente o sistema elétrico de potência no Brasil vem se desenvolvendo em prol 

da demanda nacional, o cenário vem sendo integrado de forma complexa e novas formas de 

geração estão inseridas no sistema. Entretanto, podemos exemplificar todo cenário nacional 

através da Figura 5.  

 

Figura 5: Sistema Elétrico de Potência 

 

a) Geração: A geração de energia elétrica é a transformação de qualquer fonte de energia 

primária em energia elétrica. Esse processo ocorre em duas etapas., sendo que, na 1ª 

etapa uma máquina primária transforma qualquer tipo de energia hidráulica, térmica, 

eólica ou solar, em energia cinética de rotação. Já na 2ª etapa um gerador elétrico 

acoplado à máquina primária transforma a energia cinética de rotação em energia 

elétrica; 

b) Transmissão: As linhas de transmissão de energia elétrica são as responsáveis por 

conduzir a energia elétrica das unidades geradoras até subestações localizadas 

próximas aos consumidores finais; 

c) Distribuição: Em resumo é feita através de subestações onde possibilita a distribuição 

da energia elétrica para os usuários finais compatíveis com os níveis de tensão 

necessários para o atendimento do consumidor no formato ideal para o consumo; 
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1.7.1.2 – Equipamentos básicos de um SEP 

 Para que seja possível a energia elétrica percorrer desde sua geração até o consumidor 

final, alguns equipamentos são fundamentais, e são eles: Geradores, transformadores, cabos; 

disjuntores, chaves seccionadoras, proteção, controle e comunicação, entre outros. 

 

1.7.1.3 – Consumidores 

 São todos aqueles que de alguma forma utilizam da energia elétrica para um fim 

qualquer, seja ele, indústria, comercial ou residencial. 

 

1.7.2- Rede Inteligente (Smart Grid) 

O sistema elétrico de potência tem sido muitas vezes citado como o maior e mais 

complexa máquina já construída. É composto de fios, cabos, torres, transformadores e 

disjuntores, todos interligados de alguma forma. Na década de 1960, a indústria iniciou o uso de 

computadores para monitorar e oferecer algum controle do sistema de energia. Isso, juntamente 

com um modesto uso de sensores, aumentou ao longo do tempo. Ainda continua a ser inferior a 

em relação ao ideal para operadores da área de sistema de energia podendo, na melhor das 

hipóteses, ver a condição do sistema de energia com um atraso de 20 segundos (GELLINGS, 

2009).  

Na verdade, o sistema de fornecimento de energia elétrica era quase inteiramente um 

sistema mecânico, com uso somente modesto de sensores, comunicação eletrônica mínima e 

quase nenhum controle eletrônico. Nos últimos 25 anos, quase todas as outras indústrias no 

mundo ocidental têm se modernizado com o uso de sensores, comunicações e capacidade 

computacional. Para estas indústrias tem havido enormes melhorias na produtividade, eficiência, 

qualidade dos produtos e serviços e desempenho ambiental (GELLINGS, 2009). 

Em resumo, uma rede inteligente é a utilização de sensores, comunicações, capacidade 

computacional e de controle de alguma forma para melhorar a funcionalidade global do sistema 

de fornecimento de energia elétrica. Um sistema simples torna-se inteligente através da detecção, 

comunicação, aplicação de inteligência, controles e através de realimentação (feedback), 

ajustando continuamente. Para um sistema de potência, isso permite várias funções que 



27 
 

viabilizem a otimização do uso de geração, transmissão, distribuição, recursos distribuídos e 

consumidor final (Figura 6), objetivando a utilização em direção às metas que garantam 

confiabilidade e uso ótimo de energia, atenuando os impactos ambientais, administração de bens 

e viabilidade econômica (GELLINGS, 2009). 

 

Figura 6: Consumidor  

(Fonte: ABB, 2014) 

 

1.7.3- Lógica de Transferência Automática 

1.7.3.1 – Introdução 

A Transferência automática é a prática de transferir alimentação de cargas de uma fonte 

de distribuição elétrica que compreende alimentar motores, transformadores e outras cargas, para 

uma fonte de energia alternativa em qualquer usina ou planta industrial, quando a fonte de 

alimentação normal falha ou precisa ser acionada, para garantir a continuidade de operação de 

uma planta. Qualquer transferência inadequada e insegura pode acarretar em consequência de 

falha técnica na sua ligação as cargas e para a continuidade do processo. A transferência de 

barras deve ocorrer de uma forma segura para que não haja qualquer impacto adverso tanto 

técnico quanto econômico na operação da planta industrial. Requisitos de transferência de barras 
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variam de acordo com diferentes plantas de acordo com suas cargas conectadas e práticas 

operacionais da planta (ANSI/IEEE C37.90-1989, 1989).  

A lógica de transferência automática é assim chamada, pois proporciona através de uma 

lógica digital (ANEXO A) via IED´s e em conjunto com as informações do sistema, a 

transferência direta automaticamente das fontes aplicadas no sistema sem qualquer necessidade 

de operação manual. (HEWITSON, 2004). 

 

1.7.3.2- Aplicação 

A lógica de transferência automática visa proporcionar a possibilidade de se alternar ou 

substituir a fonte de alimentação em um eventual problema ocorrido na fonte principal que venha 

a gerar uma subtensão e por sua vez evitar a paralização da planta que está em operação 

alimentada por este sistema (ANSI/IEEE C37.90-1989, 1989). 

  

1.7.4- Equipamentos Eletrônicos Inteligentes (IED´s) 

1.7.4.1- Conceitos 

Os relés de proteção digitais modernos também conhecidos por Dispositivos Eletrônicos 

Inteligentes ou IED’s (Intelligent Eletronic Devices), baseados na evolução tecnológica vêm 

sendo cada dia mais aplicados e utilizados em subestações elétricas por agregarem mais recursos 

e facilidades operacionais dos sistemas de controle, automação e monitoramento. Com a 

utilização de IED’s nota-se uma grande possibilidade de redução em manutenção e com custos 

de implantação, visto que a quantidade de cabos e equipamentos necessários à sua aplicação se 

reduz consideravelmente, possibilitando assim, troca de informações mais rápidas, simplificação 

de projetos, confiabilidade maior, além de permitir também sincronização de tempos dos 

dispositivos (PEREIRA, 2007). 

Os IED’s são unidades multifuncionais destinadas à realização de proteção, controle, 

automação, medição, monitoramento e registros em sistemas elétricos. Eles permitem a 

configuração de lógicas de operacionais para intertravamentos (interlocks) e bloqueios 

(lockouts), ou seja, as mais diversas aplicações lógicas e funcionalidades através de um único 

equipamento ou até mesmo funcionalidades combinadas em dispositivos diferentes.  
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Cada IED permite a ampliação e expansão do sistema de proteção, que por sua vez, é 

potencialmente ampliada com a aplicação da norma IEC 61850. A norma IEC 61850 possui 

plataforma baseada em princípios de protocolos abertos, o que permite a garantia de que 

investimentos sejam justificáveis e não se tornem em vão com o acompanhamento do avanço 

tecnológico (SANTOS, 2007).  

Com uma vasta capacidade de processamento e inteligência computacional eletrônica 

para execução de lógica interna, os IED´s possibilitam adicionalmente meios de se comunicarem 

com outros equipamentos onde remotamente, fornece e recebe dados através de redes de 

comunicação, isto foi possível, devido a grande evolução da tecnologia na fabricação de IED´s 

(Figura 7). 

 

Figura 7: Evolução das Tecnologias na Fabricação de IED’s 

(Fonte: PAULINO, 2008) 

Os IED’s recebem dados de sensores e equipamentos elétricos, e assim podem executar 

comandos como desligar um equipamento ou regular tensão ou corrente, para atingir um nível 

pré-definido. Esses equipamentos são de extrema importância para automação de subestações. 

Estes equipamentos possuem características exclusivas devido à alta capacidade de comunicação 

como ajuste automático ou manual, remoto ou local, medições de dados, registro de faltas e 
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outras informações, manutenção reduzida e confiabilidade alta devido às facilidades de auto 

monitoramento e auto teste sendo seu hardware geralmente composto por (Figura 8): 

- Entradas Analógicas: Sinais analógicos dos transdutores primários de corrente e 

potencial (TC´s e TP´s); 

- Entradas Digitais: Sinais discretos que refletem o estado de disjuntores, contatores, 

seccionadores e de outros equipamentos; 

- Processador (CPU): Unidade de Processamento dos Dados; 

- Memórias: Armazenamentos das informações; 

- Saídas Digitais: Contatos físicos que atuam de acordo com as lógicas internas e 

comandos processados pela CPU; 

- Portas de Comunicação; 

- Sistema de sinalização e operação; 

- Fonte de Alimentação; 

 Esta composição é representada através da Figura 8, a seguir:  

 

Figura 8: Diagrama Esquemático de um Dispositivo Eletrônico Inteligente 

(Fonte: Santos, 2007) 
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 Desta forma, os IED´s são capazes de receber, interpretar, processar e responder aos 

sistemas de forma inteligente de acordo com as condições de configurações e parametrizações 

definidas por seus usuários. Com isso este equipamento é aplicado em sistemas elétricos de 

potência para a realização da proteção, controle e monitoramento. 

 

1.7.4.2- Redes de Comunicação envolvendo IED´s. 

Um sistema de proteção e controle de subestações elétricas equipado com IED’s e 

funcionando segundo as especificações da norma IEC 61850, permite que sua comunicação seja 

realizada por meio de uma rede local LAN (Local Area Network).  Uma das vantagens na 

utilização deste conceito de inovação é a considerável economia e redução da quantidade de fios 

de cobre envolvidos, uma vez que, é possível utilizar a rede ethernet para realização de troca de 

informações por meios de conexões físicas flexíveis por meio de fibras ópticas.  

A norma IEC 61850 baseada no conhecido modelo OSI (Open System Interconnection) 

da ISO (International Standards Organozation) o qual permite uma divisão da estrutura de 

comunicação em sete camadas (Figura 9) para obter um melhor desempenho, representando 

assim, não só um novo protocolo de comunicação, mas também uma nova fase tecnológica na 

área de proteção e controle (PEREIRA, 2007). 

 

Figura 9: Modelo OSI da ISO 
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Em sistemas onde são utilizados dispositivos com protocolos diferentes de comunicação 

se torna necessário a utilização de gateways, ou seja, conversores de protocolos que permitem a 

comunicação entre esses dispositivos mesmo com linguagens de origem diferentes. O uso desses 

gateways implica em atrasos da ordem de milissegundos na troca de informação entre os 

dispositivos, classificando os mesmos como inadequados para os padrões das especificações da 

norma, pois apresenta um tempo de retardo maior do que o recomendado para troca destas 

mensagens. Os dispositivos normatizados pela IEC 61850, além de comunicar sem a necessidade 

de gateways também operam em uma rede local LAN e atuam de forma independente uns dos 

outros.  

Entretanto, a escolha dos equipamentos que integram a rede de comunicação deve 

priorizar o uso de equipamentos com baixo Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) para ambientes 

com elevados níveis de interferência eletromagnética estes equipamentos são os switches, 

roteadores, pontes e cabos/fibras de comunicação. Esses dispositivos devem ainda ser aptos a 

operar com os sinais de alta velocidade, normalmente fast ethernet, previstos pela IEC 61850. 

Outro ponto desejado de uma rede com switches é a possibilidade de trabalhar com 

topologia em anel (Figura 10), com tempo mínimo de recomposição para o caso de alguma das 

rotas de comunicação falhar. Desta forma, uma subestação automatizada e em rede, funcionando 

com o IEC 61850, possui a facilidade de implementação do Sistema de Controle de Supervisão e 

Aquisição de Dados (SCADA), facilidade de entendimento de protocolo, interoperabilidade, 

facilidade na validação de dados, intercambialidade de equipamentos e dispositivos assim como 

a facilidade na manutenção da comunicação (615 SERIES, 2014). 

 

Figura 10: Topologia de Rede em Anel 
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1.8- Norma IEC 61850 / GOOSE 

1.8.1- Aplicação 

A IEC (International Electrotechnical Commission) é uma organização internacional que 

lidera e gerencia o desenvolvimento de normas e padrões internacionais em diversos âmbitos no 

setor elétrico e afins. A norma IEC 61850 foi desenvolvida para suprir as necessidades do 

segmento de Sistemas de Automação de Subestações. Nas subestações elétricas, há uma grande 

gama de disponibilidade em protocolos de comunicação sendo comum se deparar com proteções 

e sistemas de controle com diferentes protocolos e de diferentes fabricantes instalados nestes 

locais, sendo assim, quando surge a necessidade de trocar informações de forma serial e rápida, 

se torna necessário investir em desenvolvimento para viabilizar a integração destas linguagens de 

comunicação, o que gera um alto custo, com equipamentos e materiais especiais como cabos e 

conversores de protocolos. O desenvolvimento e difusão da norma IEC 61850 se tornam 

justificável, uma vez que, a necessidade do mercado de energia, requerer com a evolução da 

tecnologia, uma padronização global com suporte às funções especificas da automação elétrica 

onde seja possível garantir um melhor desempenho com redução dos custos de engenharia, 

comissionamento, monitoramento, diagnóstico e manutenção (ENGINEERING GUIDE, 2014).  

Em meados do início dos anos 90, o EPRI (do inglês, Electric Power Research Institute) 

e o IEEE (do inglês, Institute of Electrical and Electronics Engineers) de forma conjunta, 

iniciaram a definição da UCA (Utility Communications Architecture), que posteriormente passou 

a ser a UCA 2.0. EM 1997 um novo grupo conhecido como comitê técnico 57 (TC57) da IEC foi 

constituído para trabalharem juntos na definição de um padrão comum internacional. Essa 

parceria resultou no desenvolvimento da atual especificação padronizada e norma conhecida 

como IEC 61850. 

 

1.8.2- Características 

A norma IEC 61850 veio com o intuito de modelar e uniformizar os dados da 

comunicação de forma a definir e atender os requisitos técnicos de comunicação e as 

funcionalidades operacionais encontradas nos sistemas de automação em subestações. O modelo 
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de dados definido e recomendado pela norma IEC 61850, representado na (Figura 11), é 

constituído de: 

 Logical Node (Nós Lógicos): É o menor elemento funcional capaz de trocar informações. 

 Logical Device (Dispositivos Lógicos): É o conjunto de Nós Lógicos; 

 Physical Device (Dispositivos Físicos): É o conjunto de dispositivos lógicos, formando o 

equipamento IED.  

 
Figura 11: Hierarquia do Modelo de Dados da Norma IEC 61850 

(Fonte: IEC 61850, 2003) 

 

As funções de proteção, controle e monitoramento podem ser executadas dentro de um 

único equipamento ou então, podem ser distribuídas entre vários dispositivos, podendo ser, no 

mesmo nível conhecido como comunicação horizontal ou entre diferentes níveis conhecido como 

comunicação vertical da hierarquia funcional da subestação sendo estes: Estação, Equipamento e 

Processo. Os nós lógicos e as classes de dados de objetos são usados a fim de criar uma 

hierarquia de nomenclatura para referenciar os objetos do IED e desta forma representá-los 

independente do equipamento onde se encontra, permitindo a identificação única e explícita de 

cada objeto de dado do equipamento, de uma forma padronizada, com isso, os dados de objetos 

podem ser definidos por nome e função (IEC 61850-1, 2003).   
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Dependendo do tipo de comunicação, surgem possibilidades de dois diferentes tipos de 

mensagens, as mensagens usadas para comunicação vertical ou MMS (Manufacturing Message 

Specification), definição que é dada uma vez que este tipo de comunicação não possui restrições 

críticas de tempo. Já as mensagens GOOSE e GSSE (Generic Substation Status Event) são de 

alta prioridade e compõem o grupo de comunicação horizontal, pois a troca de mensagens, que 

são realizadas no modo produtor/consumidor (Publisher-subscriber), e que deve ser feita com a 

mesma eficiência de um contato físico (cabo). Abaixo temos os tipos de mensagem, assim como 

a figura 12 ilustra os tipos de mensagens classificadas segundo desempenho. 

• Tipo 1 (Type 1) – Mensagens rápidas (GOOSE);  

• Tipo 1A (Type 1A) – Atuações emergenciais de Trip (GOOSE);  

• Tipo 2 (Type 2) – Velocidade média;  

• Tipo 3 (Type 3) – Baixa velocidade;  

• Tipo 4 (Type 4) – Dados em rajada (raw data) ou SV – sampled values;  

• Tipo 5 (Type 5) – Transferência de arquivos;  

• Tipo 6 (Type 6) – Sincronização de tempo; 

 

Figura 12: Tipos de Mensagens 

(Fonte: IEC 61850-8.1, 2004) 
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A norma IEC 61850 estabelece uma padronização para a linguagem de configuração de 

subestação SCL (Substation Configuration Language) que mapeia os modelos de dados de 

objetos. A configuração da comunicação baseada na IEC 61850 é descrita através dos arquivos 

tipo XML (eXtensible Markup Language) abaixo: 

• Descrição da Especificação do Sistema ou SSD (System Specification Description): 

Arquivo que possui toda descrição dos dados de todo o sistema e seu conteúdo contempla o 

diagrama unifilar da subestação e todos os nós lógicos (funções) alocados; 

• Descrição da Configuração da Subestação ou SCD (Substation Configuration 

Description): Arquivo gerado pela ferramenta de configuração do sistema onde contém as 

informações configuradas para a comunicação de toda a subestação, possuindo também os ICD's; 

• Descrição da Capacidade do IED ou ICD (IED Capability Description): Arquivo este 

gerado pela ferramenta de configuração do IED para informar suas características e todas as 

funções que podem ser utilizadas; 

• Descrição configurada do IED ou CID (Configured IED Description): Arquivo que 

serve para ser carregado em determinado IED com as configurações habilitadas ou 

parametrizadas pelo usuário. 

Partindo do arquivo SSD, através da utilização de uma ferramenta específica de 

configuração, é possível se obter o arquivo de configuração da subestação SCD. A partir deste 

SCD são obtidos os arquivos de capacidade do IED, conhecido como ICD contemplando todas 

as funções que podem ser utilizadas no sistema. Através da ferramenta de configuração do IED, 

é possível obter o CID que é o arquivo de configuração de um único IED (IEC 61850-5, 2003). 

Vale destacar que um dos objetivos da norma IEC 61850, através desta linguagem, é 

garantir a interoperabilidade entre os IED’s, independente do modelo ou fabricante. Assim, 

permitindo que esses equipamentos possam trocar informações a fim de realizar suas funções 

sem interferências ou incompatibilidades operacionais que prejudicaria o sistema. Essa 

característica, mencionada anteriormente, é chamada de comunicação horizontal, realizada 

através do uso de mensagens GOOSE (PRÉVÉ, 2006). 
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1.8.3- Mensagens GOOSE 

As mensagens GOOSE são mensagens de alto desempenho, por isso são utilizadas para 

troca de informações em altas velocidades na base de milissegundos, de lógicas de 

intertravamento e para envio de operações críticas e emergenciais. Uma das grandes vantagens 

das mensagens GOOSE é a redução na dependência de cabos, uma vez que em apenas um pacote 

de dados ou “telegrama”, se torna possível definir vários estados e reportar por todo enlace da 

rede estas informações.   

Anteriormente a esta aplicação, para cada sinal de estado entre IED´s se tornava 

necessário uma conexão física específica, ou seja, um fio elétrico. Com o advindo das mensagens 

GOOSE bastou-se apenas que todos os relés fossem interligados através de uma rede de 

comunicação e conectados por um switch possibilitando o trafego dos pacotes de mensagens pela 

rede e eliminando assim as conexões físicas, a Figura 13 ilustra ambas as condições.  

As mensagens GOOSE são realizadas em tráfego de informações multilaterais ou como 

popularmente conhecidas multicast, ou seja, o dispositivo configurado envia o pacote de dados 

GOOSE para todos os equipamentos na rede (Publisher) e aquele que não for assinante, ou seja, 

não estiver configurado para receber aquela informação (Subscriber) ignora a mensagem. Já 

aquele equipamento que estiver configurado para recebê-la, processa e opera conforme 

condições estabelecidas (IEC 61850-6, 2004). 

 

Figura 13: Modelo da Rede de IED´s em GOOSE. 
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As mensagens GOOSE contêm informações que possibilitam o dispositivo receptor saber 

que um estado (status) mudou e a hora da última mudança de estado. A hora da última mudança 

de estado permite que um dispositivo de recepção defina temporizadores locais relativas a um 

determinado evento. 

Um dispositivo recém-ativado, após energização ou reintegração ao serviço, deve enviar 

os dados atuais (status) ou valores como a mensagem GOOSE inicial. Além disso, todos os 

dispositivos que enviam mensagens GOOSE devem continuar a enviar a mensagem com um 

tempo de ciclo longo, mesmo se nenhuma alteração de status / valor ocorreu. Isto garante que os 

dispositivos que foram recentemente ativados saberão os valores de estado (status) atuais de seus 

dispositivos. 

No formato da mensagem GOOSE, o resumo deve especificar as informações a serem 

incluídas na mensagem GOOSE. A estrutura da mensagem GOOSE é o especificado na Figura 

14. Uma mensagem GOOSE, deve pelo menos ser enviada cada vez que um valor a partir de um 

ou mais membros referenciado pela mudança de DATA-SET. 

 

 

Figura 14: Definição da Mensagem Goose 

(Fonte: IEC 61850-7.1, 2004) 
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- DatSet - conjunto de dados: O parâmetro DatSet deve conter as ObjectReference do 

DATA-SET (retirado do Bloco de Controle Goose - Goose Control Block - GoCB) cujos valores 

dos membros deve ser transmitida. 

-  AppID - identificador de aplicação: O parâmetro AppID deve conter o identificador do 

lógico-DEVICE (retirado do GoCB) em que o GoCB está localizado. 

-  GoCBRef - referência do bloco de controle GOOSE: O parâmetro GoCBRef deve conter 

a referência do bloco de controle GOOSE. 

-  T - carimbo de tempo: O parâmetro T deve conter o momento em que o atributo StNum 

foi incrementado. 

- StNum - número de estado: O parâmetro StNum deve conter o contador que incrementa 

cada vez que uma mensagem GOOSE foi enviada e uma alteração do valor foi detectado dentro 

do conjunto de dados especificado pela DatSet.  O valor inicial para StNum deve ser um “1”. O 

valor zero “0” é reservado. 

-  SqNum - número de série: O parâmetro SqNum deve conter o contador que deve 

incrementar cada vez que uma mensagem GOOSE for enviada. O valor inicial para SqNum deve 

ser um (1). O valor zero (0) é reservado. 

-  Test – teste: O Teste de parâmetro deve indicar com o valor de verdade que os valores 

da mensagem não deve ser utilizado para fins operacionais. 

-  ConfRev - revisão de configuração: O ConfRev parâmetro (retirado do GoCB) deve 

conter a contagem do número de vezes que a configuração do DATA-SET referenciado por 

DatSet foi alterado. 

- NdsCom - precisa de comissionamento: O parâmetro NdsCom deve conter o atributo 

NdsCom (retirado do GoCB) do GoCB. 

- GOOSEData [1..n]: O parâmetro GOOSEData deve conter as informações definidas 

pelo usuário (dos membros do DATA-SET) para ser incluído em uma mensagem GOOSE. O 

parâmetro Valor deve conter o valor de um membro do DATA-SET  referenciado no GoCB.  

Com todas as informações trafegadas na rede é possível através da identificação de cada 

Goose Control Block designar sua finalidade e tomar a ação necessária pelo IED correspondente.  

(IEC 61850-7.2,2004). 
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Capítulo 2- Revisão Bibliográfica 

 

Neste capítulo é apresentada a evolução histórica e aplicação da lógica de transferência 

automática em sistemas elétricos de potência. 

  De acordo com Kundur (1993) a instabilidade de tensão é a incapacidade de um sistema 

de energia para manter estável e aceitável os níveis de tensões em todas as barras do sistema em 

condições normais de operação mesmo depois de ser submetido a uma perturbação. Um sistema 

entra em um estado de instabilidade de tensão quando uma perturbação, aumento na demanda de 

carga, ou alteração das condições do sistema provoca uma progressiva e incontrolável queda de 

tensão. Um sistema entra em uma instabilidade de tensão se em pelo menos uma barra o sistema 

possui a magnitude da tensão do barramento reduzida à medida que a injeção de potência reativa 

na mesma barra é aumentada. Com base nesta questão em Anderson (1996) é demonstrado que 

os esquemas especiais de proteção são definidos como um esquema de proteção que é projetado 

para detectar uma condição do sistema, que é conhecido por causar desgaste (stress) não 

convencional para o sistema de potência e tomar algum tipo de ação pré-determinado para contra 

atacar na condição observada de uma maneira controlada. Em alguns casos são concebidos para 

detectar no sistema a condição que é conhecida por causar instabilidade, sobrecarga, ou colapso 

de tensão. Atualmente como restrições ambientais e diversas outras tornam a construção de 

novas usinas e linhas de transmissão mais difíceis. Com os utilitários mantendo o aumento 

contínuo na demanda de energia e potência de fato, os sistemas de energia operam mais próximo 

de seus limites e estabilidade.  

Quando uma condição anormal ou falta não é eliminado/transferido pode levar a 

complicações e danos ao fornecimento de energia causando paradas no sistema e perda da 

produtividade (TAYLOR, 2000), (KOSTEREV, 1999), (VARGAS, 1999), (HISKENS, 1999). 

Se isso acontecer, um extremo procedimento de restauração complicado e complexo deve 

ocorrer (GOMES, 2002). 

Segundo Baigent (2004) ao longo da última década, a "digitalização" do setor elétrico 

tem crescido a taxas exponenciais. Concessionárias, indústrias, comércios e até mesmo 

consumidores residenciais estão transformando todos os aspectos de suas vidas para o domínio 

digital. Em função disso, espera-se que cada equipamento, acessório, switch e até mesmo cada 

lâmpada irá possuir algum tipo de configuração, monitoramento e/ou controle. A fim de ser 
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capaz de controlar o grande número de dispositivos e para permitir que os vários dispositivos 

possam comunicar entre si, foi necessário um novo modelo de comunicação. Esse modelo foi 

desenvolvido e padronizado como IEC61850 - Redes de Comunicação e Sistemas em 

Subestações.  

Em Sidhu (2005) é proposto um novo e moderno esquema de transferência automática de 

barras, adotado pelas indústrias através dos métodos de transferência lenta, transferência em fase 

(rápida), transferência por tensão residual e um novo método de transferência automática de 

barras rápida que foram criticamente analisados, é apresentado usando IED’s (Equipamentos 

eletrônicos inteligentes) e comunicação peer-to-peer. Foram apresentados três tipos de 

configuração de barras o Tipo I que é típico em sistemas de geração de energia térmica (duas 

fontes principais), o Tipo II que é geralmente utilizado em plantas de processos como químicos, 

petrolíferos, papel/celulose e mineradoras (duas Fontes e uma interligação de barras) e por fim o 

Tipo III que é aplicado em Plantas de Energia Nuclear aplicada a quatro diferentes configurações 

de barras. Como critério de sucesso em aplicações de transferência os autores relatam que é 

necessário possuir uma alta velocidade operacional do sistema, as cargas do sistema não podem 

sofrer chaveamentos e novas acelerações que prejudiquem seus processos, as sobrecargas devem 

ser controladas e o desempenho deve ser mantido sem que haja impactos no sistema auxiliar. 

Finalmente, foram apresentados os resultados de que a aplicação com IED’s utilizando 

comunicação reduz consideravelmente a questão de hardware (fios) e também facilita e melhora 

a condição da aplicação de transferência automática.  As condições críticas para transferência 

automática em Switchgear são detalhadamente elucidadas em Brown (2007) 

Segundo Hakala-Ranta (2009) com a IEC 61850 e GOOSE soluções econômicas podem 

ser construídas, como caminhos de sinal a fios serem substituídos por uma rede LAN, além 

disso, utilizando IEC 61850 e sinalização de mensagens via GOOSE o desempenho e velocidade 

ultrapassam os de sistemas com fios tradicionais. O uso de IEC 61850 e GOOSE proporciona 

maior confiabilidade operacional da proteção através da supervisão contínua da comunicação e 

da integridade dos dados das mensagens GOOSE. Além disso, esquemas de proteção flexíveis 

podem ser aplicados através de configurações de software, em vez de sinal com fio caminhos. 

Isso torna o sistema facilmente extensível e reconfigurável por demanda para atender às 

necessidades de mudanças no sistema de proteção, bem como as alterações nas configurações de 

subestação e topologias de rede. 
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Já Sigrist (2012) apresentou um artigo mostrando um robusto e eficiente método 

sistemático para sistemas de descarte de cargas por subfrequência (Under frequence load-

shedding - UFLS) constituído de dois argumentos.  As duas importantes vertentes propostas 

neste artigo são representativas no cenário de esquemas com sobrecorrente (Over current - OC) e 

no que tange diretamente ao UFLS a simplificação do modelo em anel para pequenos sistemas 

de potência. Segundo o autor, a abordagem tem sido aplicada com sucesso a um pequeno sistema 

isolado de energia espanhol. Foi feito um comparativo geral e uma avaliação prévia através de 

modelagem matemática com a obtenção de variáveis fundamentais para o caso, sendo que o 

esquema UFLS, sistematicamente projetado, superou o regime anteriormente existente. Além 

disso, foi comprovado que o projeto sistemático é mais robusto do que um projeto com base em 

cenários de OC, selecionados de acordo com a prática comum, enfatizando a importância de uma 

adequada seleção de cenários OC. É também demonstrado que a escolha do mínimo de restrições 

de frequência permitida influencia significativamente o desempenho do sistema UFLS. 

Observe que Stefanka (2013) expõe que os IED´s possibilitam inúmeros benefícios tanto 

para aplicações quanto para os usuários quando seguem a norma IEC 61850-9-2, entretanto, deve 

ser combinada à utilização da digitalização dos sensores de média tensão através da IEC 61850-

9-2 trazendo mudanças significativas na linha de painéis de média tensão e rede podendo ser 

obtidas e trocadas informações com maior agilidade reduzindo muito o período de 

processamento e de atuação efetiva nos sistemas de média tensão. Em outra publicação Serra 

(2007) cita que o novo padrão IEC 61850 foi originalmente desenvolvido para automação de 

subestações e os processos de comunicação são baseados e estruturados por fibras óticas e rede 

de comunicação LAN/WAN e propõe uma inclusão a IEC 61850 para atender a sistema de tele 

proteção objetivando melhores parâmetros de desempenho. 

Segundo Bulgarelli (2007), em um novo sistema digital de proteção e automação para 

sistemas elétricos de refinaria de petróleo na PETROBRAS - RPBC - REFINARIA 

PRESIDENTE BERNARDES DE CUBATÃO pode ser otimizados os tempos de atuação e de 

seletividade de proteção entre diferentes níveis de proteção e subestações localizadas fisicamente 

em locais diferentes. Podem ser implementados, com melhoria nos índices de desempenho do 

sistema de proteção, funções de intertravamentos e proteção, enviadas através de rede de dados 

ao invés do sistema clássico de implementação de circuitos físicos (hardwired) através de 

circuitos de comando construídos com fios de cobre. A Refinaria Presidente Bernardes de 
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Cubatão (RPBC) PETROBRAS encontra-se atualmente em processo de implantação de grandes 

alterações no seu sistema elétrico de recebimento e de distribuição de força. O novo sistema de 

distribuição receberá alimentação em 230 kV, proveniente da UTE (Unidade Termo Elétrica de 

Cogeração à gás natural – 220 MW – 230 kV) e distribuirá a energia em 13.8 kV, a partir de 3 

novos Centros de Distribuição de Carga, denominadas subestações SE C-17, SE C-14 e SE C-03. 

A RPBC possui dezenas de subestações unitárias instaladas em seu parque industrial, as quais 

alimentam as diversas unidades de processamento de petróleo e de tratamento de derivados, 

apresentando um consumo de cerca de 40 MW. 

Também Vantaan Aviaenergia Oy que é subsidiária da Vantaan Energia Oy, uma 

empresa de energia de propriedade da comunidade da cidade de Vantaa, na Finlândia. A 

Aviaenergia é responsável pela distribuição de energia e de aquecimento urbano da Helsínquia-

Aeroporto Internacional Vantaa. A empresa fornece energia assegurada para as funções de 

missão crítica do aeroporto, para a conveniência e segurança de mais de 12 milhões de 

passageiros por ano. Como parte do desenvolvimento aeroporto uma das subestações de 

comutação 20 kV mudou-se para outro local e posteriormente modernizou-se. A subestação de 

comutação atualizada foi equipada com o novo e avançado conceito da norma IEC 61850. A 

decisão estratégica de usar IEC 61850 lançou as bases para interfaces de processos 

harmonizados, contribuindo assim para gestão eficiente de rede.  

A nova subestação de 20 kV de comutação nas execuções do aeroporto um papel 

fundamental na obtenção de distribuição de energia para a série de funções do aeroporto, 

incluindo controle de tráfego aéreo e vigilância, iluminação de pavimentos e luzes das pistas, 

portões de embarque, terminais e outras infraestruturas, como hotéis e estacionamentos. 

Atualmente Aviaenergia abastece cerca de 150 GWh de eletricidade por ano para o aeroporto. 

No futuro, a subestação também vai fornecer energia para a nova estação de metrô para a ligação 

ao centro da cidade de Helsínquia. Na rede centro de controle (NCC) Nível Aviaenergia tem 

contado com Tecnologia MicroSCADA ABB desde o início dos anos noventa. Com o passar dos 

anos, o sistema SCADA foi atualizado e ampliado. Novos recursos sofisticados foram colocados 

em uso permitindo operação e gestão da rede eficiente (RELION, 2010). 
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Capítulo 3- Desenvolvimento. 

 

3.1- Aplicação da Lógica de Transferência Automática 

A aplicação da metodologia e o passo a passo do desenvolvimento são mostrados na 

Figura 15, portanto, a seguir são descritas detalhadamente cada etapa seguida: 

 

ETAPA 1: Desenvolvimento e elaboração de todos os diagramas funcionais com base nas 

necessidade operacionais da lógica de transferência automática e seguindo os preceitos básicos 

para automação dos sistemas elétricos de potência;  

 

ETAPA 2: Consiste na elaboração, definição e viabilização da plataforma de testes 

adotada e montagem de todo cenário necessário para integração do modelo físico; 

 

ETAPA 3: Consiste na implementação da lógica definida na etapa 1 através do software 

de configuração dos IED´s conhecido como PCM600, transferindo toda definição para 

linguagem de blocos lógicos. 

 

ETAPA 4: Montagem da rede de comunicação Ethernet para viabilizar a sequencia de 

testes através do protocolo IEC 61850; 

 

ETAPA 5: Consiste na simulação dos sinais definidos nas etapas anteriores e verificação 

das condições operacionais, validação dos sinais analógicos e digitais e comprovação das lógicas 

desenvolvidas; 

 

ETAPA 6: Avaliação final dos dois modelos propostos a partir das informações obtidas 

nos testes e simulações, registro dos resultados finais e levantamento das informações para 

considerações finais. 

 

Para viabilização das condições utilizadas na elaboração dos projetos funcionais e 

modelos físicos para simulação da aplicação da lógica de transferência automática se faz 

necessário à execução ilustrada no fluxograma a seguir (Figura 15). 
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Figura 15: Fluxograma Descritivo de Execução 

   

 

3.2- Equipamentos 

Para a montagem e preparação das condições para se realizar os testes práticos e 

simulações os seguintes equipamentos são fundamentais: 

 

a) IED´s da família RELION ABB modelo REF615 (Figura 16): Este equipamento é 

utilizado em sistemas de automação em distribuição de energia elétrica em baixa, 

média e alta tensão para realização de controle, automação e proteção do sistema. A 

família deste equipamento é conhecida como RELION e seu modelo denominado 

REF615 que é uma linha desenvolvida para aplicações dedicadas como por exemplo, 

a aplicação da Lógica de Transferência Automática que é o objeto principal deste 

trabalho. 
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Figura 16: IED – REF615 

(Fonte: 615 SERIES, 2014) 

 

O REF615 é um relé abrangente de gerenciamento de alimentador para a proteção, 

controle, medição e supervisão nos sistemas de distribuição de energia e industrial, incluindo 

radial, em loop e malha de redes de distribuição, com ou sem geração de energia distribuída. 

REF615 é também ideal para o controle de alimentadores. 

Como aplicação, o REF615 foi projetado para ser o principal elemento proteção, controle 

e monitoramento para sistemas de distribuição, possui quatro configurações pré-definidas e total 

acessibilidade às funções de proteção, controle e monitoramento (615 SERIES, 2014). 

Os relés utilizados possuem o código de referência (Ordering Code) 

HBFHAEAGNEH1BCN11E (Figura 17) e HBFJAEAGNEH1BGA11E (Figura 18). 
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Figura 17: IED – REF615 DAS ENTRADAS (52 M1 e 52 M2) 

 

 

 

Figura 18: IED – REF615 DA INTERLIGAÇÂO (M1 TIE) 
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b) Equipamento de Teste de Sinais Analógicos CMC 356 - OMICRON (Figura 19); 

 

 

     Figura 19: CMC 356 - OMICRON 

(Fonte: OMICRON, 2014) 

 

A CMC 356 é a solução universal para testar todas as gerações e tipos de relés de 

proteção. Composta por seis poderosas fontes de corrente (trifásico modo: até 64 A / 860 VA por 

canal), com um grande range dinâmico, é capaz de testar mesmo relés eletromecânicos de alta 

carga com muita exigência de alta potência. Engenheiros de comissionamento apreciam 

particularmente a sua simplicidade de conexão e capacidade de realizar verificação e plausível 

simulação de condições de injeção como primário de transformadores de corrente, de altas 

correntes do conjunto de teste. O CMC 356 é uma interessante alternativa para aplicações que 

exigem uma maior versatilidade, amplitude e potência.  

Possui como característica básica, poderosas fontes de corrente e tensão para testes 

inclusive com alta carga para relés eletromecânicos, altas amplitudes de corrente para testes de 
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relés a 5A, alta precisão e versatilidade para testar relés estáticos e numéricos de todos os tipos, 

rede Integrada de teste IEC 61850 para IED’s e medição de 10 canais analógicos e 

funcionalidade de gravação transitória opcional (OMICRON L2447, 2014). 

 

c) Switch para rede de comunicação (Figura 20); 

 

Figura 20: Switch RUGGEDCOM RSG2100 

(Fonte: RUGGEDCOM, 2014) 

 

A RUGGEDCOM RSG2100 é um switch ethernet modular, totalmente gerenciado, 

especificamente projetado para operar de forma confiável em utilização eletricamente durável e 

climaticamente exigente como ambientes industriais. O design do RSG2100 possui hardware 

robusto, juntamente com o Sistema Operacional RuggedCom incorporado (ROS®), proporciona 

maior confiabilidade do sistema, segurança cibernética e recursos avançados de rede, tornando-a 

ideal para a criação de redes Ethernet seguras para aplicações de controle em tempo real de 

missão crítica (RUGGEDCOM, 2014). 
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d) Giga de testes e simulação de sinais para representação de status de disjuntores 

(Figura 21); 

 

 

         Figura 21: Giga de Testes / Simuladores. 

 

Equipamento desenvolvido para realização de testes em bancada e simulações de 

condições de status para disjuntores, atuadores, sinalizações e atuação direta por chaves e botões. 

Possui fonte de alimentação, botões, chaves, sinaleiros e disjuntores de baixa tensão (ANEXO B) 

e (ANEXO C).  

Possui contatores auxiliares que possibilitam simular as condições de disjuntores reais e 

disponibilizar contatos auxiliares do estado do mesmo, estando ele, aberto ou fechado. Com base 

nestes estados os IED´s podem determinar através das lógicas digitais configuradas, atuar sobre o 

sistema a fim de atender a necessidade de controle da lógica de transferência automática. 

Este equipamento possui também uma fonte interna que permite alimentar não somente 

seus acessórios como também suprir a alimentação dos IED´s. 
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e) Software PCM600 para configuração dos IED´s, configuração de GOOSE, análise dos 

resultados e verificação de temporizações por oscilografias (Figura 22); 

 

 

Figura 22: Software PCM600. 

(Fonte: PCM600, 2012) 

 

 

O PCM600 fornece funcionalidades versáteis para todo o ciclo de vida de proteção 

Relion® e aplicações de controle de IED. Esta ferramenta de fácil interatividade (easy-to-handle) 

ajuda a gerenciar sua proteção e equipamentos de controle de toda a maneira de aplicação e 

configuração de comunicação, incluindo relatórios de oscilografia automaticamente. PCM600 

interage com IED’s sobre TCP rápido e confiável / protocolo IP através de uma LAN ou WAN 

corporativa, ou, alternativamente, diretamente através da porta de comunicação na parte frontal 

do equipamento. É capaz a ler e escrever todos os dados de configuração e ajuste de um IED 

com um único comando. A interface de usuário, fluxo de trabalho e do Modelo IEC de dados 

baseado em 61850 no PCM600 são projetados de acordo para a mesma filosofia que a proteção e 

controle Relion IED’s, garantindo integração harmoniosa e perfeita entre a ferramenta e os IED’s 

(PCM600, 2012). 
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3.3- Plano de Montagem e Simulação 

Para a montagem e preparação das condições de realização dos testes práticos e 

simulações em bancada obedecem aos seguintes procedimentos: 

a) Montagem física que representa o sistema elétrico com IED´s e configuração por fios 

e contatos hardware para levantamento dos dados desta aplicação nesta configuração. 

Esta montagem envolve três elementos sendo, Entrada A [52 M1], Interligação [52 

TIE] e Entrada B [52 M2], que consequentemente, as informações de estado destes 

três equipamentos serão enviadas aos três IED´s que serão interligados entre si através 

dos sinais que serão fornecidos pela Giga de Testes (Figura 23) que por sua vez, 

simulará as condições reais dos equipamentos 52 M1, 52 M2 e 52 TIE. Com base nas 

informações enviadas pela Giga de Testes, os IED's realizam os devidos controles, 

intertravamentos e lógicas de operação conforme a configuração de cada um 

(ANEXO D). 

 

 

Figura 23: Montagem Discreta por fios. 

 

52 M1 52 M2 52 TIE 

GIGA DE TESTES 
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O levantamento do custo estimado para montagem e implantação desta aplicação, 

realizado com base nos materiais utilizados para estes testes é mostrado na Tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1: Custo Estimado – Montagem Discreta Real 

CUSTO ESTIMADO - IMPLANTAÇÃO MÉTODO DISCRETO 

Equipamento Quantidade 
Custo 

Unitário  
Total 

IED´s 3 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 

Cabos (m) 100 R$ 10,00 R$ 1.000,00 

Itens Auxiliares  
(Bornes, Relés, Terminais, etc). 

20 R$ 50,00 R$ 1.000,00 

Mão de Obra (Projeto) - HH 30 R$ 500,00 R$ 15.000,00 

Mão de Obra (Montagem) - HH 20 R$ 100,00 R$ 2.000,00 

Notebook 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Custo Estimado Total R$ 39.000,00 

 

b) Montagem física que representa o sistema elétrico com IED´s e configuração por rede 

de comunicação ethernet para levantamento dos dados desta aplicação e 

configuração. Esta montagem implica no cabeamento ethernet e conexão da rede de 

comunicação, ligação dos sinais de status para os IED´s, não sendo necessária à 

informação cruzada, ou seja, cada IED receberá e enviará suas IO's para os 

respectivos equipamentos de seu controle representado pela Giga de Testes. O 

esquema elétrico que representa esta ligação é representado no (ANEXO D). A 

montagem e todos os ensaios foram realizados em laboratório/bancada e as situações 

a serem apresentadas no capítulo 4, executadas através de simulações das 

configurações propostas. (Figura 24). 
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 Figura 24: Montagem por rede IEC61850/GOOSE. 

 

O levantamento do custo estimado para montagem e implantação desta aplicação, 

realizado com base nos materiais utilizados para estes testes é mostrado na Tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2: Custo Estimado – Montagem IEC61850/GOOSE Real 

CUSTO ESTIMADO - IMPLANTAÇÃO MÉTODO POR IEC61850/GOOSE 

Equipamento Quantidade 
Custo 

Unitário  
Total 

IED´s 3 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 

Cabos (m) 10 R$ 10,00 R$ 100,00 

Itens Auxiliares  
(Bornes, Relés, Terminais, etc). 

5 R$ 50,00 R$ 250,00 

Mão de Obra (Projeto) - HH 8 R$ 500,00 R$ 4.000,00 

Mão de Obra (Montagem) - HH 2 R$ 100,00 R$ 200,00 

Notebook + Switch 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

Custo Estimado Total R$ 27.550,00 

 



55 
 

Os dois métodos foram devidamente preparados em bancada para que as condições que 

serão apresentadas no capítulo 4 sejam realizadas de forma satisfatória e que os registros 

necessários para o objeto de comparação sejam obtidos de forma confiável e satisfatória. 

Estas montagens e simulações foram realizadas no laboratório de relés da ABB em 

Guarulhos - São Paulo. 
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Capítulo 4- Modelos de aplicação para Lógica de transferência Automática e validação 

 

4.1- Modelo do Sistema por Meio Físico Discreto. 

Neste modelo todos os sinais de status dos equipamentos envolvidos no sistema são 

enviados para todos os IED´s do sistema, assim como sinais de intertravamentos lógicos. Esta 

aplicação convencional é dita como discreta, onde todo cabeamento entre os equipamentos deve 

ser feito individualmente por sinal (Figura 25).  

 

Figura 25: Sinais Paralelamente Conectados (Diversos Cabos) 

 

Neste cenário, a conexão dos pontos a serem reportados aos respectivos IED´s deve ser 

realizada conforme ANEXO D onde as entradas digitais dos IED´s recebem os estados das 

informações de disjuntor aberto, fechado, em teste ou inserido. Estas informações são 

fundamentais para a lógica de transferência automática pois a partir destas informações é 

possível identificar a situação do sistema e desta forma agir sobre o mesmo de acordo com a 

necessidade. 
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Estes sinais de estado dos disjuntores são obtidos da giga de testes que possui contatos 

auxiliares e informa os estado dos disjuntores (Figura 26). 

 

Figura 26: Exemplo de Montagem do Set de Simulação e Testes 

 

A atuação dos IED´s após processamento dos sinais digitais é realizada através das saídas 

digitais que atuam diretamente sobre os atuadores da giga de testes BA (Bobina de Abertura) do 

disjuntor e BF (Bobina de Fechamento). 

Em resumo, os IED´s recebem dos respectivos “disjuntores” as informações de aberto ou 

fechado e por sua vez processam estes estados na lógica digital configurada internamente para 

agir sobre o sistema através das saídas digitais resultando na abertura ou fechamento com base 

nas condições e permissões concedidas pela configuração do sistema. 

Este modelo traz como principal conceito a utilização de cabos para interligar todas as 

informações entre os IED´s para que os mesmos possam reportar os estados dos equipamentos 

controlados por cada um deles e por sua vez atuarem sobre o sistema (Figura 27) 
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Figura 27: Modelo discreto representativo 

 

Baseados nesta configuração (Figura 27) o cenário real (Figuras 28 e 29) foi montado em 

bancada para realização dos ensaios, levantamento dos tempos de atuação e para comparação dos 

dados com o modelo via rede de comunicação. 

 

Figura 28: Cenário Real – Parte 1A (Discreto) 

ENTRADA A (MAIN 1) ENTRADA B (MAIN 2) INTERLIGAÇÃO (TIE) 

CABOS / FIOS COMUNS 
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Figura 29: Cenário Real – Parte 1B (Discreto) 

 

Após a montagem, a lógica de transferência automática foi configurada nos IED´s 

conforme diagrama lógico abaixo (Figura 30): 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Diagrama Lógico – Transferência Automática 

Entrada A(MAIN 1) - Falha 

Entrada B (MAIN 2) - OK 

Transferência Automática 
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4.2- Modelo do Sistema por Rede de Comunicação IEC61850/GOOSE. 

 

Neste modelo apenas os sinais fundamentais de estado de cada equipamento de manobra 

são enviados ao seu respectivo IED que por sua vez estará conectado aos outros IED´s através da 

rede de comunicação. Desta forma, a quantidade de interconexões é igual à quantidade de 

dispositivos sendo esta a comunicação horizontal GOOSE (ANEXO E).  

A distribuição do estado dos equipamentos na rede é feita através de pacote de dados que 

ficam disponíveis e aquele equipamento que estiver configurado para receber determinado sinal 

capta este dado, interpreta e atua de acordo com a configuração (Figura 31). 

 

Figura 31: Sinais Individuais (Único Cabo) 

 

O conceito dos sinais provenientes dos equipamentos de manobra é basicamente o mesmo 

aplicado no modelo anterior exceto pelo fato de que a troca de informação entre os equipamentos 

não será mais direta por fios e sim através da rede de comunicação (Figura 32). 
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Figura 32: Modelo de Conexão por Rede 

 

Baseados nesta configuração (Figura 32) o cenário real (Figura 33) foi montado em 

bancada para realização dos ensaios, levantamento dos tempos de atuação e para comparação dos 

dados com o modelo discreto. 

 

Figura 33: Cenário Real (Rede) 

 

ENTRADA A (MAIN 1) ENTRADA B (MAIN 2) INTERLIGAÇÃO (TIE) 

CABO DE REDE OU FIBRA CABO DE REDE OU FIBRA 
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Todas as condições funcionais realizadas no modelo discreto se repetem para que seja 

possível a realização das respectivas medições e registros, entretanto, a configuração dos IED´s 

precisa ser atualizada para que os pacotes de dados GOOSE e informações sejam reportados e 

comparados. Para tal, os diagramas de blocos que segue abaixo foram configurados e 

implantados para recepção e envio das mensagens GOOSE em cada IED (Figura 34) e (Figura 

35). 

 

 

Figura 34 – Bloco de recepção GOOSE 

 

 

Figura 35 – Bloco de envio GOOSE 
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 Após a configuração dos blocos em cada IED através do software PCM600, é necessário 

interligar as mensagens GOOSE através da ferramenta do IEC61850 Configuration (Figura 36). 

  

 

Figura 36: Matriz de Pontos 

 

Uma matriz de pontos acessada através desta ferramenta, permite que todos os sinais 

configurados nos blocos lógicos de recepção e transmissão GOOSE sejam interconectados e 

definindo quais serão os dados trafegados na rede que serão utilizados em cada IED (Figura 37). 

 

 

Figura 37: Matriz de Pontos 
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4.3- Simulação e testes das condições propostas. 

 

Nas simulações e testes de integração utilizando giga de testes, foram definidas as 

condições de estado dos equipamentos do sistema para se respectivo IED, ou seja, condições de 

entradas/saídas digitais e operação para cada IED. Desta forma, considerações de premissas 

básicas são necessárias para execução da simulação e procedimento conforme itens a seguir: 

a) Estado de Funcionamento Normal (Figura 38) 

 

Figura 38: Esquema Unifilar – Condição Normal 

 As condições com as quais o sistema determina este estado de funcionamento são: 

 Disjuntores de Entrada A e B fechados; 

 Disjuntor de Interligação (TIE) aberto; 

 Disjuntores de Entrada e Interligação inseridos; 

 Disparo das proteções normais em todos os disjuntores, nenhuma proteção 

Atuada; 

  

b) Estado de Funcionamento em Emergência  

Este estado se caracteriza basicamente por energizar uma das barras utilizado o 

disjuntor de interligação de barras e através do disjuntor adjacente, ou seja, através da 

entrada da outra barra e não pela entrada de sua própria barra.  

As possibilidades podem ser de falha na Entrada B (Figura 39) ou A (Figura 40). 
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Figura 39: Esquema Unifilar – Condição Emergência (Falha Entrada B) 

 

 

Figura 40: Esquema Unifilar – Condição Emergência (Falha Entrada A) 

As condições com as quais o sistema determina este estado de funcionamento são: 

 Um dos Disjuntores de Entrada Fechado e o outro Aberto; 

 Disjuntor de Interligação (TIE) Fechado; 

 Disjuntores de Entrada e Interligação inseridos; 

 Disparo das proteções normais em todos os disjuntores, nenhuma proteção 

Atuada; 
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c) Estado de Funcionamento em Falha. 

O estado de falha corresponde a qualquer outro diferente do estado normal ou de 

emergência, por exemplo: 

 Proteção de disjuntor presente, proteção atuada; 

 Disjuntores não inseridos; 

 

Com a definição de critérios, depois de energizado, carregar o IED com a respectiva 

configuração de teste;  

Acionar todas as entradas binárias verificando no display ou no modo “debug” se seu 

nível lógico é alterado para um “1”. 

As saídas binárias serão acionadas em conjunto com os ensaios das funções de proteção, 

de acordo com o esquema funcional. 

As condições da tabela 3 são utilizadas na lógica de transferência automática: 

 

Tabela 3: Sinais de Estado. 

Sinais Estado Significado / Função 

Falha de Tensão (27) 
0 – Ausente De acordo com os ajustes da proteção 

1 – Presente De acordo com os ajustes da proteção 

Disjuntor da Entrada A (M1) 
0 – Ausente Disjuntor Aberto 

1 – Presente Disjuntor Fechado 

Disjuntor da Interligação de 

Barras (TIE) 

0 – Ausente Disjuntor Aberto 

1 – Presente Disjuntor Fechado 

Disjuntor da Entrada B (M2) 
0 – Ausente Disjuntor Aberto 

1 – Presente Disjuntor Fechado 

GOOSE – Inicia 

Transferência Automática 

0 – Ausente Transferência Automática Bloqueada 

1 – Presente Transferência Automática Habilitada 

Sincronismo OK 
0 – Ausente De acordo com os ajustes da proteção 

1 – Presente De acordo com os ajustes da proteção 

Proteções de Sobrecorrente 
0 – Ausente Permite Transferir 

1 – Presente Bloqueia Transferência 
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4.3.1- Transferências e Modo de Operação/Funcionamento 

 

 Na configuração de um sistema de média tensão com duas entradas e uma interligação, 

quando nos deparamos com uma falha de subtensão em uma das entradas, por questões de 

segurança deve-se abrir o respectivo disjuntor desta entrada.  

Após a confirmação de que esta entrada realmente encontra-se aberta, se faz necessário o 

envio de um sinal discreto ou via GOOSE para IED que controla a Interligação que por sua vez 

será responsável por avaliar as condições pré-estabelecidas e caso permitido pela lógica 

concebida, realizar a transferência automática através da interligação. 

Estas condições e considerações são apresentadas na sequencia através de dois modos de 

operação o modo inibido que é o modo que bloqueia qualquer transferência e o modo automático 

que é modo de realiza a transferência conforme a lógica proposta. 

 

4.3.1.1- Modo de Operação/Funcionamento Inibido. 

 Sempre que existe uma falta relacionada à corrente em uma das entradas ou na 

interligação de barras que atua a função de bloqueio 86, não é possível a realização da 

transferência até que haja o reestabelecimento e eliminação da falta. 

 Quando há mais de um elemento transferência (Entrada ou Interligação), também é 

inibida a transferência. 

 Devem-se haver todos intertravamentos seguros em cada equipamento que participam 

desta automação a fim de garantir a proteção dos equipamentos e pessoas envolvidas. 

 Se algum elemento não estiver corretamente inserido e todos os aterramentos 

desconectados, também se inibe a transferência. 

 

4.3.1.2- Modo de Operação/Funcionamento Automático. 

 Neste modo de operação, o sistema está habilitado para iniciar uma transferência de 

barras automática, sempre que o sistema estiver em condição normal, ou seja, de acordo com o 

detalhado no item 4.3. É recomendado que sempre que estas condições forem satisfeitas, os 

IED´s também sejam mantidos na condição remota. 
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 Na transferência automática de barras, cada entrada possui internamente ao seu IED a 

função de proteção 27 contra subtensão (ANEXO F), mediante a qual se verifica o nível da 

tensão da respectiva entrada. Esta proteção é ajustada para um nível de atuação para subtensão  

(20% Abaixo do Valor da tensão Nominal) e um tempo de atuação. Quando a tensão da entrada 

fica abaixo do valor ajustado por um tempo igual ou maior ao ajustado, será gerado e enviado um 

sinal de Falha de Tensão na Entrada (Figuras 41,42 e 43).  

 

Figura 41: Ajustes da função de subtensão (27) na Entrada A 

 

 

Figura 42: Ajustes da função de subtensão (27) na Entrada B 
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Figura 43: Ajustes da função de subtensão (27) na Interligação (TIE). 

 

 O sistema por sua vez, iniciará uma transferência automática de barras com base neste 

evento de falha da tensão de entrada (Subtensão). A partir deste evento, se iniciará uma 

temporização de espera e caso durante este tempo seja detectado um alarme/partida de proteção 

presente no disjuntor de entrada da falta de tensão, o temporizador será detido e continuará 

quando o sinal de alarme/partida desapareça. Após cumprir o tempo de espera se verificam as 

seguintes condições: 

 Subtensão em apenas uma entrada (Esta verificação se dará ao termino da 

temporização); 

 Interligação (TIE) inserido; 

 Interligação (TIE) aberto; 

 Partida das proteções da Interligação (TIE) normal, sem ativação; 

 Atuação das proteções da Interligação (TIE) normal, sem ativação; 

 Atuação das proteções das Entradas normal, sem ativação; 

 Verificação do sinal de sincronismo (25) com o sinal de sincronismo ok presente 

(Figura 44). 
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Figura 44: Ajustes da função de sincronismo (25) na Interligação (TIE) 

 

Quando houver a subtensão na entrada, será enviado um sinal de abertura ao disjuntor e 

com a confirmação da abertura, o sinal de transferência é enviado (ANEXO G). A partir do envio 

deste sinal, se inicia uma contagem de tempo durante a qual o sistema aguardará que se cumpram 

as condições a seguir: 

 Que o disjuntor com falha de subtensão passe para a posição aberto; 

 Sinal de sincronismo esteja OK, presente (ANEXO H). 

No momento em que todas estas condições são atendidas, um comando de fechamento é 

enviado para o disjuntor da interligação (TIE). Por outro lado, caso as condições não sejam 

satisfeitas durante o período de tempo determinado, a transferência não se realizará com sucesso.  

Desta forma, não será bem sucedida a transferência tanto se ao enviar o sinal de abertura 

para a entrada, o mesmo não abrir no tempo esperado, como se ao enviar o comando de 

fechamento do disjuntor de interligação e o mesmo não fechar no tempo determinado. 

Havendo êxito na transferência automática (ANEXO I), o sistema passará para o estado 

de emergência de acordo com o detalhado no item 3 letra b. Não havendo êxito, o sistema ficará 

em estado de falha conforme o detalhado no item 3 letra c. A tabela 4 mostra os tempos de 

atuação parametrizados. 
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Tabela 4: Ajustes de Tempo. 

TEMPOS RELE SUBTENSÃO (27) 

Descrição Referencia Valores ajustado 

Tempo para envio de disparo por subtensão da 

Entrada A (Falha U na Entrada A) 

ms 100 

Tempo para envio de disparo por subtensão da 

Entrada B (Falha U na Entrada B) 

ms 100 

Tempo para envio de disparo por subtensão da 

barra A (Falha U na barra A) 

ms 100 

Tempo para envio de disparo por subtensão da 

barra B (Falha U na barra B) 

ms 100 

Tempo para envio de disparo por U mínima da 

barra A  

ms 100 

Tempo para envio de disparo por U mínima da 

barra A 

ms 100 

Ajustes para verificação de sincronismo (25). % 20 

 

Em resumo, os comandos executados contemplam os seguintes itens:  

 Sinais que representam os disjuntores, atuação da função de proteção 27 

(Subtensão), operação da lógica de transferência automática através da injeção de 

tensão.  

 Verificação todos os intertravamentos, de acordo com esquema lógico dos IED’s, 

registro do tempo de execução da lógica de transferência automática; 

Já os testes com as mensagens GOOSE visa inspecionar a integridade da comunicação 

horizontal na rede IEC 61850. Para tal deve-se:  

 Verificar que todas as mensagens GOOSE do projeto são recebidas pelos IED’s 

de destino, e todas as condições anteriores deve ser satisfeitas. 

 Nos testes das mensagens GOOSE as informações forma obtidas através das 

oscilografias e temporizações medidas.  

As figuras 41, 42 e 43 registram os parâmetros das proteções 27 nos IED´s. 
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4.4- Resultados Obtidos 

4.4.1- Modelo por Meio Físico Discreto 

 

Nos testes realizados, o diagrama abaixo (Figura 45) representam na linha do tempo as 

atuações da função de proteção de subtensão, tempo de processamento para habilitação e troca 

de informações para habilitação da transferência e o momento que a transferência foi realizada. 

Os tempos de resposta foram obtidos através do modelo mostrado no capítulo 4.1.  

 

 

Figura 45: Diagrama de sinais de Ensaios – Método Discreto. 

Desta forma, analisando o diagrama acima temos o tempo de resposta para a detecção da 

subtensão (Trip 27) atuando em 20,5ms. Com isso iniciou-se todo processo de troca dos sinais 

entre os IED´s e a execução da lógica para habilitar a transferência (Close Enable) que durou 

105,5ms (20,5ms + 105,5ms =126ms), a partir da habilitação da transferência a troca de sinais 

entre os IED´s para a efetivação da transferência automática (Transfer) levou 13,5ms (126ms + 

13,5ms = 139,5ms) para atuar os disjuntores e realizar todo processo de transferência (Tabela 5). 
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Tabela 5: Tempo de Resposta – Método Discreto 

TEMPO DE RESPOSTA 
Descrição Início (s) Nome Tempo (ms) 

Tempo Subtensão 0 Trip 27 20,5 

Tempo Habilitação 0 Close Enable 126 

Tempo Transferência 
Automática 

0 Transf. 139,5 

Esta mesma medição foi repetida por três vezes a fim de se obter uma média do tempo de 

resposta desta aplicação e utilizar o valor médio para efeitos de comparação, estes valores são 

reportados na tabela 6. 

Tabela 6: Tempo de Resposta Médio – Método Discreto 

TEMPO DE RESPOSTA - DISCRETO 

  Medição 1 Medição 2 Medição 3 Média 

Descrição Início (s) Nome Tempo (ms) Tempo (ms) Tempo (ms) Tempo (ms) 

Tempo Subtensão 0 Trip 27 20,5 20,7 20,4 20,5 

Tempo Habilitação 0 Close Enable 126 124,8 125,3 125,4 

Tempo Transferência 
Automática 

0 Transf. 139,5 138,6 139,2 
139,1 

 

O gráfico abaixo (Figura 46) ilustra as medições. 

 

Figura 46: Tempo de Resposta - Discreto. 

0

20

40

60

80

100

120

140

Medição 1 Medição 2 Medição 3

Tempo de Atuação (ms) 

Tempo Subtensão

Tempo Habilitação

Tempo Transferência
Automática



74 
 

4.4.2- Modelo por Rede de Comunicação IEC61850/GOOSE 

 

Nos testes realizados, o diagrama abaixo (Figura 47) representam na linha do tempo as 

atuações da função de proteção de subtensão, tempo de processamento para habilitação e troca 

de informações para habilitação da transferência e o momento que a transferência foi realizada. 

Os tempos de resposta foram obtidos através do modelo mostrado no capítulo 4.2.  

 

 

Figura 47: Diagrama de sinais de Ensaios – Método por Rede IEC61850/GOOSE. 

Desta forma, analisando o diagrama acima temos o tempo de resposta para a detecção da 

subtensão (Trip 27) atuando em 20,7ms. Com isso iniciou-se todo processo de troca dos sinais 

entre os IED´s e a execução da lógica para habilitar a transferência (Close Enable) que durou 

45,3ms (20,7ms + 45,3ms =70ms), a partir da habilitação da transferência a troca de sinais entre 

os IED´s para a efetivação da transferência automática (Transfer) levou 14,9ms (70ms + 14,9ms 

= 84,9ms) para atuar os disjuntores e realizar todo processo de transferência (Tabela 7). 

 



75 
 

Tabela 7: Tempo de Resposta – Método GOOSE 

TEMPO DE RESPOSTA - GOOSE 
Descrição Início (s) Nome Tempo (ms) 

Tempo Subtensão 0 Trip 27 20,7 

Tempo Habilitação 0 Close Enable 70 

Tempo Transferência 
Automática 

0 Transf. 84,9 

Esta mesma medição foi repetida por três vezes a fim de se obter uma média do tempo de 

resposta desta aplicação e utilizar o valor médio para efeitos de comparação, estes valores são 

reportados na tabela 8. 

Tabela 8: Tempo de Resposta Médio – Método GOOSE 

TEMPO DE RESPOSTA - GOOSE 

  Medição 1 Medição 2 Medição 3 Média 

Descrição Início (s) Nome Tempo (ms) Tempo (ms) Tempo (ms) Tempo (ms) 

Tempo Subtensão 0 Trip 27 20,7 20,3 20,1 20,4 

Tempo Habilitação 0 Close Enable 70 75,4 73,4 72,9 

Tempo Transferência 
Automática 

0 Transf. 84,9 87,5 89,6 
87,3 

 

O gráfico abaixo (Figura 48) ilustra as medições 

 

Figura 48: Tempo de Resposta - GOOSE. 
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Capítulo 5- Conclusões 

 

5.1- Conclusões 

Este trabalho apresentou o estudo da aplicação da lógica de transferência automática em 

sistemas de média tensão, buscando mostrar os impactos desta aplicação utilizando o método 

tradicional discreto e por rede de comunicação IEC61850/GOOSE baseando-se em uma análise 

comparativa entre os dois métodos. 

No estudo da aplicação da lógica de transferência automática foram apresentados os 

conceitos utilizados tanto pelo método convencional por equipamentos discretos quanto pelo 

método via IEC61850/GOOSE. Estes conceitos foram fundamentais para justificativas, 

entretanto, com os testes e simulações foi possível de alcançar resultados para comprovar a 

eficiência e viabilidade de cada uma das aplicações, baseando-se nos dados obtidos, se registram 

as melhorias possíveis com a aplicação da filosofia através do IEC61850/GOOSE. 

Em relação aos custos, pode-se afirmar que a aplicação através de rede de comunicação 

IEC61850/GOOSE tem uma redução de 29% em relação ao método tradicional por fios e 

equipamentos discretos (Figura 49). 

 

 

Figura 49: Comparação de Custos – Discreto x GOOSE. 
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Destaca-se também que o período de execução da lógica de transferência automática 

através da IEC61850/GOOSE acarreta em uma redução de 37% em relação a execução através 

do meio físico convencional hadwired (Figura 50). Em resumo, a execução via 

IEC61850/GOOSE comprovadamente atua no sistema mais rápido do que o método tradicional. 

 

Figura 50: Comparação de Tempo de Execução – Discreto x GOOSE. 

 

Esta diferença no tempo de atuação, com base nos registros, pode ser justificada devido 

ao método por fios necessitar trocar estas informações de processamento e atuações através de 

sinais e eventos separados, ou seja, o IED da entrada que detectou a subtensão processa esta 

proteção, após o processamento, este informa através de uma saída digital o IED do TIE que por 

sua vez, através de uma entrada digital recebe esta informação, processa a lógica e envia o 

comando de atuação para o equipamento de manobra. Já no método por rede de comunicação 

IEC61850/GOOSE, esta informação é trocada apenas por um cabo tornando o processamento 

mais rápido. 

Além dos aspectos comprovados em relação a custo e tempo de execução, podemos 

considerar na prática que a aplicação da lógica de transferência automática via 

IEC61850/GOOSE traz outras vantagens (Tabela 9) como a redução no tempo de engenharia 

para desenvolvimento do projeto, eliminação de retrabalhos físicos uma vez que em caso de 

necessidade de alterações apenas a parte virtual de configuração será alterada, qualidade de uma 
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robusta e nova tecnologia adotada de forma inteligente e com redundâncias o que torna o sistema 

mais confiável, padronização de projetos e redução nos custos de fabricação/testes em fábrica.  

 

Tabela 9: Comparação Hardwired x IEC61850/GOOSE 

 PLATAFORMA DISCRETA 

(HARDWIRED) 

PLATAFORMA 

IEC 61850 / GOOSE 

Tempo de Resposta 

(Execução) 
139,1 ms 87,3 ms 

Engenharia 

Rearranjo Físico Necessário; 

Complexidade nas Alterações de 

projeto e envolve hardware; 

Rearranjo Físico Desnecessário; 

Alterações de projeto podem ser 

realizadas apenas por Software; 

Comercial/Material 

Custo com equipamentos e 

materiais; 

(Hardware): R$ 39.000,00 

Custos com equipamentos e 

(Hardware): R$ 27.550,00 

Testes 
Complexidade, Várias conexões e 

vários equipamentos auxiliares. 

Flexibilidade, Performance, 

Segurança e Confiabilidade. 

 

 

Portanto, baseados nos dados obtidos se torna possível destacar benefícios/vantagens e 

desvantagens da implantação do modelo IEC61850/GOOSE, sendo os benefícios/vantagens: 

 Custos: 

 Redução da Fiação e cabeamento; 

 Eliminação de conexões e bornes (Hardware); 

 Redução de testes periódicos devido ao auto monitoramento; 

 Integração Rápida sem necessidade de adicionar hardware; 

 Reutilização e padronização de engenharia e redução de documentação; 

 Melhoria de Performance: 

 Mais rápido que o modelo convencional; 

 Maior confiabilidade devido às mensagens repetitivas; 

 Arquitetura flexível que permite fácil migração; 
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 As tecnologias futuras; 

 Simplificação de retrofit/atualizações; 

 Economia de tempo em fabricação, instalação, startup e manutenção; 

Como desvantagens, temos em destaque o desafio da quebra de paradigmas em relação a 

mudança conceitual e de aplicação de novas tecnologias em sistemas de média tensão, que traz 

por muitas vezes desconfiança e insegurança por parte daqueles que já estão acostumados e 

utilizando os modelos convencionais em suas plantas.  

Outras questões importantes são que novos conceitos devem ser abordados e tratados, 

altos custos com investimento para modernização de subestações já existentes para que possam 

migrar para modelo IEC61850/GOOSE, trazendo assim, a necessidade de capacitação dos 

técnicos e engenheiros envolvidos e também realização de treinamentos para utilização dos 

novos equipamentos e softwares; 

 

5.2- Propostas para futuros trabalhos 

Uma proposta para pesquisa futura implantação de sistema supervisório (SCADA) que 

possibilitem a visualização e monitoramento dos dados e sinais trafegados na rede IEC61850, 

sendo possível com este sistema, monitorar e controlar os IED´s conectados à rede de 

comunicação. Com esta implantação surge também a possibilidade de conectividade com 

sistemas Smart Grids; 

Outra proposta é a viabilização de modernização da recepção dos sinais analógicos dos 

transformadores de corrente e também dos transformadores de potencial por sensores de corrente 

e tensão permitindo a digitalização dos sinais, para este fim será necessário um estudo orientado 

da forma de digitalização dos sinais analógicos de tensão e corrente para interpretação dos 

IED´s; 
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ANEXOS 

ANEXO A – Modelo da Linguagem de Diagrama de Blocos Implementada nos IED’s.
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ANEXO B – Giga de Teste – Layout Placa 
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ANEXO C – Giga de Teste – Layout  
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ANEXO D – Esquema Elétrico das Entradas e Saídas dos IED’s Via Fios (Discreto) 
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ANEXO E – Esquema Elétrico das Entradas e Saídas dos IED´s VIA Rede.
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ANEXO F – Configuração da proteção de subtensão dos IED´s. 
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ANEXO G – Configuração do controle dos IED´s. 
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ANEXO H – Configuração da Função de Sincronismo. 
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ANEXO I – Configuração da Lógica de Transferência e sinais da rede. 

 


