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RESUMO
MESQUITA, Alexandre de Oliveira; SAROTE, Luciano Antônio. IEC 61850 – Estudo
de caso na indústria petroquímica. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso
(Engenharia Elétrica) – Departamento Acadêmico de Eletrotécnica, Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018.
O trabalho destina-se ao estudo da norma IEC 61850, de modo a construir uma obra
acadêmica que estabeleça uma conexão entre embasamento teórico e um estudo
de caso. O objetivo é oferecer aos estudantes e pesquisadores, um material que
contenha um resumo esclarecedor sobre a origem da norma, um embasamento
teórico dirigido e ao final relacione o conteúdo de forma clara e objetiva com uma
aplicação real. O trabalho segmenta-se em quatro partes principais, a primeira
discorre sobre origem e contexto histórico da norma, a segunda aborda um
levantamento teórico, na terceira tem-se uma explanação sobre o caso prático a ser
estudado, e por fim, uma análise da aplicação relacionando o conteúdo teórico com
a prática.
Palavras-chave: IEC 61850. Interoperabilidade. Proteção. Automação. Goose.
Protocolo.

ABSTRACT
MESQUITA, Alexandre de Oliveira; SAROTE, Luciano Antônio. IEC 61850 – Case
study in the petrochemical industry. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso
(Engenharia Elétrica) – Departamento Acadêmico de Eletrotécnica, Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018.
The work was aimed at the study of the standard IEC 61850, in order to build an
academic work that established a connection between theoretical background and a
case study. An important goal is to provide students and researchers with a material
that contains an illuminating summary of the standard origin, a theoretical
background guided and in the end relate the content in a clear and objective way with
a real application. The work is divided into four main parts, a first discussion about
the origin and a historical context of the norm, a second approach, a theoretical
survey, a third one has an explanation about the practical case to be studied, and
finally, an analysis of the application, relating the theoretical content to a practice.

Keywords: IEC 61850. Protocol. Logical Nodes. Data Set. Master Slave. GOOSE
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1

INTRODUÇÃO

1.1 TEMA
Na atualidade, num mundo cada vez mais integrado pelas opções
tecnológicas disponíveis no mercado, é fato que uma comunicação de
qualidade tem papel decisivo para o sucesso. Do dia-a-dia nas relações
informais, até grandes movimentações de recursos financeiros, tudo depende
cada vez mais de boa comunicação. Para Stallings (2005, p.2), “uma
confluência de computadores, tecnologias de comunicação e demografias está
se tornando o modo como uma empresa se conduz e executa sua proposta
organizacional”.
Algumas

forças

controlaram

a

evolução

das

facilidades

da

comunicação de dados e redes, o crescimento do tráfego, desenvolvimento de
novos serviços e avanços na tecnologia. O tráfego de comunicações cresceu
num ritmo elevado nos últimos anos e o acolhimento cada vez maior do setor
de Tecnologia da Informação (TI) impulsionou o surgimento de novos serviços,
e por fim, as tendências tecnológicas permitiram uma capacidade de tráfego
cada vez maior e suporte a uma grande gama de serviços. A queda no custo e
o aumento da capacidade dos equipamentos em termos de processamento de
dados

também

representam

forças

impulsionadoras

do

chamado

processamento de dados distribuído, sendo que tradicionalmente a função do
processamento era executada de forma centralizada por computadores de
grande porte, os chamados mainframes. O papel do software de interconexão
básico era garantir que todos os computadores de uma “comunidade” falassem
a mesma língua e com o surgimento do System Network Architecture (SNA) da
International Business Machines (IBM) em 1970, isso se tornou realidade,
incentivando outros fornecedores a criarem seus próprios sistemas, o que foi
um bom negócio para o fornecedor e não tão bom para o cliente, que se via
inevitavelmente preso àquele fornecedor. Porém essa dependência sofreu uma
mudança radical com a adoção de padrões para o software de interconexão
(STALLINGS, 2005).
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Para destacar um exemplo de aplicações contemporâneas, tem-se a
chamada arquitetura Cliente/Servidor, onde estações de trabalho e/ou os
Personal Computers (PCs) são conectados a servidores através de Local Area
Networks

(LANs)

de

alta

velocidade.

Os

servidores

especializados

desempenham atividades específicas para dar suporte aos “participantes” da
rede. Essa arquitetura exige comunicação de dados sofisticada e atributos
como flexibilidade que a tornam uma ferramenta importante nos sistemas de
comunicação (STALLINGS, 2005).
A evolução dos sistemas de comunicação chegou às aplicações
industriais, incluindo a automação de subestações, nas quais os componentes
da instalação, como relés de proteção, Unidades Terminais Remotas (UTRs),
registradores de perturbação (RDPs) e outros, tornaram-se computadores
ligados a uma rede, passando a ser chamados de Inteligent Electronic Device
(IED). As proteções que antes eram isoladas, também foram incorporadas à
rede, exigindo dos profissionais da área de proteção, supervisão e controle,
conhecimentos mais aprofundados na área de comunicação de dados.
As comunicações entre os próprios IEDs na susbestação e entre os
IEDs e o centro de controle se dão através de protocolos, que são regras para
que se estabeleça a comunicação. No setor elétrico, pode-se citar alguns
protocolos como IEC 60870-101, DNP3, Modbus e IEC 61850 (TCP/IP, MMS,
GOOSE) (O SETOR ELÉTRICO, 2010).

1.1.1 Delimitação do Tema

Considerando uma instalação petroquímica, deseja-se que seus
sistemas de automação ofereçam excelente confiabilidade e disponibilidade, já
que uma parada não programada pode gerar volumosos prejuízos monetários
e riscos às pessoas e plantas de processo (O SETOR ELÉTRICO, 2010).
A Refinaria do estudo de caso relatado neste trabalho, em seu recente
processo de modernização das instalações, assim como outras importantes
refinarias/projetos da empresa, tornou-se importante fomentadora da norma
IEC 61850 e, consequentemente, passou a compor parte de um grupo
importante de empresas que ousaram apostar na aplicação da norma em

20

busca dos benefícios por ela oferecidos. A substituição/modernização de um
painel elétrico do tipo CDC em uma refinaria de petróleo ocorreu num momento
em que boa parte das novas instalações da empresa já se encontrava inseridas
na nova filosofia da norma IEC 61850, porém, o painel em análise, localiza-se
numa subestação antiga, ainda não totalmente inserida nesse contexto. Tratase de um Centro de Distribuição de Cargas (CDC) alimentador de importantes
cargas de uma das subestações da unidade de utilidades da refinaria. Uma vez
inserido num ambiente com redes IEC-6850 em operação, pode-se verificar
com este trabalho como ocorre a migração de um sistema com características
de automação obsoletas para um sistema moderno e com a complexidade da
IEC 61850, além de observar como são aplicados na prática conceitos
importantes da norma como interoperabilidade, arquitetura de rede, protocolos
de comunicação horizontal, como o Generic Object Oriented Substation Event
(GOOSE) e vertical como, por exemplo, o Manufacturing Message Specification
(MMS). O estudo de caso ainda possibilita entender como é operacionalizado o
modelo de dados dos IEDs e seus mecanismos de envio de mensagens, Data
Sets e Control Blocks, como é implantado o sistema de sincronismo horário e
sua importância para o sistema de proteções e análise de eventos. Por fim,
com o estudo de caso, pretende-se apresentar os tipos de arquivo que
representam, de acordo com a IEC 61850, toda a complexidade de um projeto
e os testes propostos pela norma para aferir a capacidade da aplicação sobre
vários aspectos.

1.2 PROBLEMAS E PREMISSAS

A norma IEC 61850 foi publicada em 2004, porém vem sendo
desenvolvida desde a década de 1990, envolvendo grandes entidades de
pesquisas como Electric Power Research Institute (EPRI), International
Electrotechnical Commission (IEC), Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
(Cepel), dentre outros. Com grande aceitação em boa parte do mundo, a
norma vem se tornando um padrão mundial, levando as empresas a avaliar a
pertinência de sua aplicação (O SETOR ELÉTRICO, 2010).
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Objetivando absorver os ganhos nos avanços da eletrônica e das redes
de computadores, a norma propõe a incorporação dessas tecnologias às
subestações (SEs), significando que conceitos como Internet Protocol (IP),
Media Access Control (MAC), LAN, Wide Area Network (WAN), roteamento,
frames, etc. passariam a compor o mundo de automação e proteção de SEs (O
SETOR ELÉTRICO, 2010).
Mas esses conceitos se aplicam de forma segura a proteção dos
equipamentos? E a questão de modelagem dos equipamentos, no modelo IEC
61850, a quem está atribuída esta função? Há ganhos na automatização de
painéis? Como a aplicação funciona na prática, há de fato aderência à norma
nas aplicações práticas?
Supõe-se que um estudo de caso possa apresentar essas e outras
respostas

e

direcionar

estudantes/pesquisadores

a

uma

introdução

interessante sobre o assunto, direcionando-os de modo mais rápido ao
aprofundamento deste ou daquele item.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

A partir de um embasamento teórico dirigido e um estudo de caso de
aplicação da IEC 61850, pretende-se com esse trabalho, apresentar uma
análise da aderência entre a prática e a teoria da norma num projeto de
automação elétrica industrial real.

1.3.2 Objetivos Específicos

O objetivo geral do trabalho será alcançado a partir da construção das
seguintes etapas:


elaborar um resumo histórico sobre a norma IEC 61850,
contextualizando de maneira rápida o trabalho, ou seja,
disponibilizando aos interessados no assunto uma ideia geral
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sobre o surgimento da norma, a razão de existir, seus
idealizadores, futuro e principais aplicações no país.


elaborar um estudo dirigido da norma IEC 61850, contendo os
aspectos que estarão relacionados ao estudo de caso como, por
exemplo,

interoperabilidade,

protocolos

de

comunicação,

virtualização dos componentes do Sistema Elétrico de Potência
(SEP) e outros que se façam pertinentes ao estudo de caso.


apresentar os principais aspectos do projeto de modernização
do um painel elétrico do tipo CDC em uma refinaria de petróleo,
com foco nos principais elementos que vinculam o projeto a uma
aplicação IEC 61850.



relacionar os principais elementos teóricos com a aplicação
prática do estudo de caso, avaliando o nível de aderência entre
essas duas dimensões.

1.4 JUSTIFICATIVA
A aplicação cada vez mais comum de tecnologias de redes em
diferentes segmentos da engenharia elétrica exige dos profissionais da área,
habilidades que antes só interessavam a profissionais do setor de
comunicação. Dispositivos como roteadores, hubs, redes de fibra óptica,
servidores de rede, racks de equipamentos, assim como termos pouco usuais
para o engenheiro eletricista como estampa de tempo ou time tag, banda
morta, modelo Open System Interconnection (OSI), LAN, WAN e etc, tornam-se
muito comuns quando se trata da aplicação da norma IEC 61850, motivando
dessa forma os objetivos específicos deste trabalho (STALLINGS, 2005).
Como a aplicação da norma vem se consolidando como um padrão
internacional de automação de subestações, torna-se relevante uma maior
disponibilidade de material de pesquisa sobre a norma e suas aplicações. Uma
vez alcançados os objetivos propostos, este trabalho pode tornar-se uma fonte
interessante de pesquisa para estudantes/pesquisadores que se aproveitando
do tripé proposto - contextualização histórica, contextualização teórica dirigida
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e estudo de caso - possam usufruir ao mesmo tempo de uma visão geral da
norma e de detalhes de aplicação prática da mesma.

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Uma pesquisa científica reúne as ações de uma investigação planejada
baseando-se em normas consagradas pela metodologia científica. Pesquisa
científica seria, portanto, a realização concreta de uma investigação planejada
e desenvolvida de acordo com as normas consagradas pela metodologia
científica. Esta última por sua vez, um conjunto de etapas em ordem específica
que se deve superar até que se alcance um objetivo, qual seja, compreender
melhor um determinado fenômeno. Escolha do tema, planejamento da
investigação, desenvolvimento metodológico, coleta e tabulação de dados,
análise dos resultados, conclusões e divulgação de resultados são etapas a
serem consideradas nesse processo (SILVA e MENEZES, 2005).
Pode-se caracterizar este trabalho como uma pesquisa acadêmica que
visa apresentar de maneira prática uma aplicação da norma IEC 61850,
demonstrando a aderência do estudo de caso às proposições teóricas da
norma e, como consequência, servindo de amparo a estudantes e
pesquisadores que iniciam seus trabalhos neste tema.
Para GIL (apud SILVA; MENEZES, 2005, p.25), do ponto de vista de
seus objetivos, a pesquisa classificada como exploratória “visa proporcionar
maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou a
construir hipóteses”. Essa familiaridade é construída através de levantamento
bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências com o
problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão.
De modo geral, assumem as formas de pesquisas bibliográficas e estudo de
caso (SILVA e MENEZES, 2005).
A proposta metodológica é exatamente esta, realizar levantamento
bibliográfico, a partir de canais formais para construir a revisão bibliográfica
sobre o assunto, desenvolvendo os objetivos específicos:


elaborar um resumo histórico sobre a norma IEC 61850,
contextualizando de maneira rápida o trabalho, ou seja,
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disponibilizando aos interessados no assunto uma ideia geral
sobre o surgimento da norma, a razão de existir, seus
idealizadores, futuro e principais aplicações no país.


elaborar um estudo dirigido da norma IEC 61850, contendo os
aspectos

que

estarão

relacionados

à

aplicação

prática,

interoperabilidade, protocolos, virtualização dos componentes do
SEP e outros que se façam pertinentes.
Tendo os canais formais definidos por Silva e Menezes (2005, p.14),
como um “processo de comunicação lento, mas necessário para a memória e a
difusão de informações para o público em geral. Os canais formais são oficiais,
públicos e controlados por uma organização”, cujo qual se destina a
transferência das informações tornando-o público. São canais permanentes e
tem suas informações registradas em um suporte que as tornam mais
acessíveis a eventuais interessados (SILVA e MENEZES, 2005).
Além da utilização dos canais formais, a importância do uso dos canais
informais para o tema merece destaque, pois se apresenta uma comunidade
técnica importante dentro do país, com destaque nos projetos já implantados
até aqui, e que se mostram como um suporte de fácil acesso para obtenção de
informações.
Desta vez, Silva e Menezes (2005, p.14) destaca que “nos canais
informais o processo de comunicação é ágil e seletivo. A informação circulada
tende a ser mais atual e ter maior probabilidade de relevância, porque é obtida
pela interação efetiva entre os pesquisadores”. Esses canais, porém, não são
oficiais nem controlados, estabelecendo-se normalmente entre indivíduos ou
utilizados na difusão seletiva de conhecimento para pequenos grupos (SILVA e
MENEZES, 2005).
Com esta visão sobre os canais informais, acredita-se que eles serão
de extrema importância para alcançar objetivos específicos:


apresentar os principais aspectos do projeto de modernização
do um painel elétrico do tipo CDC em uma refinaria de petróleo,
com foco nos principais elementos que vinculam o projeto a uma
aplicação IEC 61850.
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relacionar os principais elementos teóricos com a aplicação
prática do estudo de caso, avaliando o nível de aderência entre
essas duas dimensões.

Por fim, segundo Silva e Menezes (2005, p.23), “uma mesma pesquisa
pode estar, ao mesmo tempo, enquadrada em várias classificações, desde que
obedeça aos requisitos inerentes a cada tipo”. Assim o trabalho pode ser
também caracterizado pela sua forma de abordagem como pesquisa do tipo
qualitativa, onde, mais uma vez Silva e Menezes (2005, p.20), explicam que “a
interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no
processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas
estatísticas”. Destaca ainda o caráter descritivo da pesquisa, o ambiente
natural como fonte direta para coleta de dados e o pesquisador como
instrumento chave, os quais analisam seus dados de maneira indutiva, tendo o
processo e seu significado como focos principais de abordagem (SILVA e
MENEZES, 2005).
De fato, é o que se deseja fazer para analisar resultados no último
objetivo específico do trabalho:


relacionar os principais elementos teóricos com a aplicação
prática do estudo de caso, avaliando o nível de aderência entre
essas duas dimensões.

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO
O trabalho foi organizado de modo a trazer uma breve introdução
histórica da norma IEC 61850, transportando rapidamente o leitor ao contexto
atual de aplicação do padrão.
Antes de alcançar o ápice do trabalho que trata de relacionar os
aspectos teóricos da norma com a aplicação prática, pretende-se explorar os
conceitos aplicáveis da IEC 61850 e detalhar o projeto do estudo de caso
proposto. Por fim, apresentar conclusão sobre o tema, avaliando entre outras
coisas, a aderência da teoria proposta pela norma na aplicação real. A figura 1
ilustra um resumo da estrutura proposta para encaminhamento do trabalho.
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Figura 1: Pilares propostos para a verificação da aderência da norma IEC 61850

[IEC 61850]
X
[PAINEL]
APLICAÇÃO
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[PAINEL]

[IEC 61850]
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CONTEXTO
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HISTÓRICO

[IEC 61850]

MODERNIZAÇÃO

ESTUDO
DIRIGIDO

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018).

Em sua conclusão, o trabalho estará disposto com a seguinte
distribuição de capítulos:
Capítulo 1 – Introdução, apresentação do tema, problemas, objetivos
principais e metodologia da pesquisa.
Capítulo 2 – IEC 61850 – Resumo histórico;
Capítulo 3 – IEC 61850 - Estudo dirigido;
Capítulo 4 – Estudo de caso;
Capítulo 5 – IEC 61850 x Painel elétrico do tipo CDC em uma refinaria
de petróleo – Aderência à prática.
Capítulo 6 – Conclusão

27

2

CONTEXTO HISTÓRICO

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Neste capítulo, um resumo da história da norma estabelecerá o
primeiro pilar deste trabalho, com o objetivo principal de contextualizar a
importância de sua aplicação no seguimento de automação elétrica de
subestações. A partir de experiências reais da indústria brasileira, estudos
desenvolvidos por alunos da UTFPR e de outras instituições de ensino,
pretende-se não só tratar o momento atual de aplicação da norma, como
também relacionar alguns eventos importantes desde seu lançamento em
2003, de modo que exista uma compreensão de como os desafios iniciais de
implantação da IEC 61850 foram superados e trouxeram segurança aos
agentes pioneiros da indústria brasileira. Por fim, pretende-se direcionar ao
que se deseja de fato este trabalho, que como foi visto no primeiro capítulo,
trata-se de demonstrar através de uma aplicação prática e contemporânea se
há de fato aderência aos principais conceitos teóricos que a norma defende,
tais como sua particular modelagem de dados e sua eficiência na comunicação
horizontal utilizando-se de rede ethernet para troca de dados destinados a
proteção de sistemas elétricos, entre outras atribuições. A figura 2 posiciona o
capítulo na estrutura geral deste trabalho.
Figura 2: Contexto Histórico.

[IEC 61850]
X
[PAINEL]
APLICAÇÃO
REAL

[PAINEL]

[IEC 61850]

PROJETO

CONTEXTO

DE

HISTÓRICO
[IEC 61850]
ESTUDO
DIRIGIDO

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018).

MODERNIZAÇÃO

28

2.2 ORIGEM E PROPÓSITO
De modo geral a IEC 61850 é uma norma internacional que tem como
objetivo estabelecer padrões que promovam a interoperabilidade entre
ferramentas e dispositivos de diferentes fabricantes em redes e sistemas de
automação de subestações, realizando entre eles a troca de informações,
possibilitando a adaptação a novas tecnologias de comunicação e ainda a
abertura de se configurar funções para aplicações de caráter particular
(NETTO, 2012).
De acordo com Oliveira (apud, NETTO, 2012, p.58), em 1988 o Electric
Power Research Institute (EPRI) iniciou estudos para o desenvolvimento da
Utility Communications Architecture (UCA), cujo trabalho propunha uma
arquitetura de comunicação de dados para concessionárias de energia elétrica.
A UCA, que era direcionada, de forma geral, a comunicação entre centros de
controle e entre dispositivos de campo, foi publicado no ano de 1999.
Paralelamente,

o

International

Electrotechnical

Comission

(IEC)

elaborava a padronização de interfaces para dispositivos de tele controle, cujos
padrões compunham um conjunto de normas conhecidas como IEC 60870-5
Então, a partir de 1994, o comitê técnico IEC-TC57 coordenou grupos de
especialistas nas duas normas para o desenvolvimento de uma padronização
mais abrangente para redes de comunicação de dados e sistemas em
subestações de energia elétrica. Enfim, através de um acordo entre IEC e
EPRI, estabeleceu-se o IEC 61850, um padrão único para as redes de
comunicação e sistemas em subestações (RODRIGUES apud, NETTO, 2012,
p.58). A figura 3 ilustra o resumo histórico comentado até aqui.
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Figura 3: Evolução da IEC 61850.

Fonte: (DIAS, 2015, p. 1).

Em sua última versão a norma é composta por dez partes. A figura 4
ilustra a afirmação.
Figura 4: Arquitetura da Norma IEC 61850.

Fonte: (BIANCOLINI, 2011, p. 21).

2.3 TRABALHOS ACADÊMICOS
Desde o seu lançamento em 2003, vários trabalhos e aplicações foram
desenvolvidas com a IEC 61850. Inicialmente, grandes empresas foram
obrigadas a realizar testes que aferissem diversos aspectos de uma aplicação
baseada na norma. Com o desenrolar dos trabalhos de maior envergadura, ora
pelo seu pioneirismo ora pela grandeza de suas aplicações, foram surgindo
outros interessados no assunto. Inúmeros artigos e trabalhos acadêmicos
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foram apresentados em bancas de avaliação e seminários técnicos sobre o
assunto.
Em 2015, por exemplo, os autores Spironello e outros (2015) da
UTFPR avaliaram a confiabilidade de sistemas baseados no padrão IEC
61850, através da análise das topologias de rede ethernet estrela simples,
estrela dupla e anel. Os modelos de topologia foram avaliados através do
modelo de Markov e árvore de falhas, através de avaliação de componentes
como switch, IED e infraestrutura de fibra ótica. Como resultado, a topologia de
dupla estrela apresentou maior confiabilidade, seguido da topologia em anel e
por último a estrela simples. O custo de implantação destas topologias segue
também a mesma ordem, sendo a estrela dupla a de maior custo. Uma
recomendação dos autores para trabalhos futuros seria a análise de custo
benefício para escolha da topologia de rede a ser utilizada.
Um pouco antes em 2011, o autor Biancolini apresentou o projeto de
uma LAN para aplicação em subestações de distribuição de energia elétrica e
painéis de controle aplicados a processos em refinarias de petróleo utilizando a
IEC 61850, propondo-se a avaliar esta rede. Os principais objetivos eram:


disponibilizar dados para o sistema supervisório de controle,
cujo qual deveria ser operado a distância;



propor o confinamento para mensagens prioritárias do tipo
GOOSE utilizando-se de redes lógicas (VLAN).

Biancolini ainda detalhou a infraestrutura da rede com base em
switches ópticos e relés de proteção inteligentes, realizou testes de
desempenho da rede apresentada, em função da velocidade de troca de
mensagens prioritárias entre publicador e receptor, em situações de rede com
e sem carregamento externo, e teste de confinamento das mensagens GOOSE
limitando seu envio para o restante da rede. Os resultados encontrados foram
os esperados de acordo com a norma, obtendo envio de mensagens GOOSE
abaixo do tempo limite de 10ms e eficiência comprovada no teste de
isolamento de mensagens prioritárias (BIANCOLINI, 2011).
Também em 2011, o autor Pecenin realizou um estudo sobre a norma
IEC 61850 onde identificou estruturas lógicas necessárias para implementar
um sistema de automação que não foram especificadas na normativa. Assim,

31

utilizando a Linguagem de Modelagem Unificada (UML), projetou e modelou
uma estrutura lógica de componentes capaz de representar a arquitetura base
de referência de um sistema de automação de subestação aderente à norma
IEC-61850 (PECENIN, 2011).
Enquanto os autores citados até então trataram de focar em temas
muito específicos da norma, Duarte (2012), da UTFPR, realizou um estudo
sobre a norma IEC 61850 e seus fundamentos, visando principalmente a
integração com os sistemas anteriores à norma. No estudo de caso a ser
analisado ao longo do trabalho, poderá ser verificado situação similar a esta,
onde o novo painel se conecta ao nível de estação através de rede padrão IEC
61850, porém utiliza-se de toda a estrutura física já existente para as conexões
junto aos elementos do nível de processo, não gozando assim de um
barramento de processo propriamente dito. Mas Duarte (2012) ainda descreveu
os conceitos de comunicação, abordou os aspectos do barramento de
processo e suas vantagens, avaliou restrições para implantação da IEC 61850,
tratou do conceito de interoperabilidade oferecido pela norma e descreveu as
mensagens Sampled Values e GOOSE. Também tratou sobre segurança das
redes de comunicação como utilização de firewall, logs de equipamentos,
controle de acesso à rede e conceito de assinatura digital aplicado a norma.
Na UFPR, em 2017, Aguiar (2017) realizou um estudo sobre a norma
IEC 61850 apresentando novos nós lógicos para diagnóstico de degradação do
sistema de isolamento, expectativa da vida útil dos transformadores de
potência e recuperação dos mesmos. Estes nós lógicos eram baseados na
norma IEC 61850 e tinham propósito de atender aspectos não especificados na
norma. Com isto, pretendia-se reduzir os custos de manutenção destes
equipamentos, contribuindo para complementação da norma no que tange
diagnósticos, análises e gestão de ativos.
2.4 IMPLANTAÇÕES
No campo das aplicações relevantes, um grande número de empresas
brasileiras ousou desenvolver aplicações da norma em suas instalações. Pelas
dimensões, a Petrobras se destaca com projetos de fato audaciosos,
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envolvendo um grande número de IEDs e subestações. O título de pioneirismo
para um projeto audacioso envolve é claro, certezas que deveriam ser
alcançadas antes dos volumosos investimentos. Dessa forma, o caminho era a
realização

de

diversos

testes,

que

geralmente

auferiram

a

capacidade/eficiência de tráfego de dados de proteção, comando e controle, a
viabilidade das arquiteturas de redes redundantes, os sistemas de sincronismo
horário, a interoperabilidade dos IEDs, entre outros aspectos.

2.4.1 RPBC

A Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), diante da necessidade de
modernização do seu processo de produção de derivados, principalmente para
melhorar a qualidade dos combustíveis, ampliou seu parque de processo e
consequentemente todo o seu sistema elétrico. Como relatou Bulgarelli e
outros (2005), os aproximadamente 9500 pontos discretos eram distribuídos
nas UTRs instaladas em diversas subestações monitoradas. A lógica de
programação residia nas CPUs existentes nas UTRs e o protocolo era
proprietário. De modo similar, o projeto deste estudo de caso aqui apresentado,
também eliminou os pontos físicos que trocam sinais de comando e
monitoramento com o sistema supervisório, estabelecendo um barramento de
estação baseado em IEC 61850.
Segundo Bulgarelli e outros (2005), o novo projeto da RPBC, seria
baseado em IEDs e Switches ópticos gerenciáveis, com redes de comunicação
no padrão ethernet TCP/IP, sendo que, no nível superior de automação do
sistema elétrico, seriam utilizados servidores com protocolo OLE for Process
Control (OPC) que permitiria a interoperabilidade dos diferentes sistemas
digitais de controle elétrico, inclusive futuros, através de uma mesma
plataforma

operacional.

Lógicas

de

automatismos,

intertravamentos

e

proteções requeridas estariam residentes em IEDs e não mais em UTRs,
sendo que as funções de monitoração e controle remoto do sistema também
estariam residentes nos IEDs. Assim o sistema de proteção e automação seria
constituído por uma rede de comunicação de dados interligando os switches,
com cabo de fibra óptica utilizando anel redundante bidirecional. A rede seria
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utilizada para as funções de engenharia, dados de proteção e intertravamento
entre IEDs e dados de monitoração e controle. Uma segunda rede seria
dedicada à função de sincronismo de tempo por Global Position System (GPS)
com protocolo Inter Range Instrumentation Group - formato B (IRIG-B). No
Laboratório de proteção de sistemas elétricos da escola politécnica da USP (LPROT), foram desenvolvidos ensaios que trouxeram resultados importantes
para os trabalhos que se seguiram nos demais sites da Petrobras, incluindo
este estudo de caso.
Assim, Bulgarelli e outros (2005) destacam entre os principais objetivos
dos ensaios, a “configuração, implementação, parametrização, simulação de
operação e ensaios de um sistema digital de automação e proteção elétrico
baseado em IEDs, com redes de comunicação com protocolo aberto”, com uma
configuração de fato distribuída e não baseada em protocolos proprietários.
Vale ainda ressaltar o caráter importante de verificação de desempenho do que
seria o novo sistema de automação e proteção (BULGARELLI, SENGER, et al.,
2005). A figura 5 apresenta a topologia utilizada nos ensaios. Nota-se a
constituição de três subestações hipotéticas, com seus relés interligados
através de switches gerenciáveis a uma rede de fibra óptica em anel, por sua
vez interligada a um conversor de protocolo OPC SERVER. O sincronismo dos
relés é ditado por um GPS através de uma rede exclusiva.
A medição de tempos de resposta eram fatores importantes a serem
analisados, assim foram realizados ensaios comparativos de desempenho de
redes utilizando o protocolo GOOSE da IEC 61850 em duas situações distintas.
A primeira sem tráfego de rede e a segunda com um tráfego máximo de sua
capacidade. O software IPLOAD foi utilizado para envio de grande quantidade
de frames IP para endereços individuais ou broadcast, simulando a ocupação
da rede.
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Figura 5: Rede de IEDs e switches da RPBC.

Fonte: (BULGARELLI, SENGER, et al., 2005, p. 3).

Após os testes e comparação dos resultados, observam-se baixos
níveis de degradação de tempo para a atuação das funções de proteção, da
ordem 0,3 a 0,9 milisegundos, o que evidenciou a efetividade da priorização
das mensagens GOOSE, atendendo os requisitos da norma. A tabela 1 resume
as medições de tempo para a execução das funções de paralelismo
momentâneo (ANSI 43), de seletividade lógica e breaker-failure (ANSI 50BF)
nas duas condições propostas: sem tráfego de rede de dados e outra com
saturação máxima da capacidade de tráfego.
Com isso, pôde-se comprovar a viabilidade da implementação de um
sistema digital de proteção e automação aplicado a um sistema industrial,
baseado em funções de proteção implementadas através de mensagens
prioritárias do tipo GOOSE. Poderiam ainda ser otimizados os tempos de
atuação de seletividade da proteção e funções de intertravamentos. Ainda, não
menos relevantes, foram verificadas as vantagens existentes entre o
desempenho e facilidades de configuração de um sistema de proteção e
automação baseado em lógicas distribuídas, comparativamente com um
sistema de automação baseado em UTRs com protocolo de comunicação
fechado, proprietário do fabricante do sistema.
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Tabela 1: Comparação de tempos de atuação de mensagens GOOSE.
Tempo de atuação
Função de proteção

Tempo de atuação

com saturação do

implementada nos

com tráfego de rede

tráfego de 100% da

IEDs

normal (ms)

capacidade de rede
(ms)

Degradação de
tempo devido à
saturação do
tráfego da rede (ms)

Paralelismo
Momentâneo de

0,935

1,230

0,295

3,100

4,000

0,900

alimentadores (43)
Seletividade Lógica
(68) e Breaker
Failure (50BF)

Fonte: Adaptado de (BULGARELLI, SENGER, et al., 2005, p. 14).

2.4.2 RNEST

De uma forma muito similar a RPBC, para o projeto da Refinaria do
Nordeste

(RNEST),

realizou-se

uma

nova

sequência

de

testes

de

interoperabilidade, sendo esta também realizada no L-PROT da USP. Essa
reedição dos ensaios foi necessária devido ao lançamento de uma nova família
de relés de um determinado fabricante (SILVA, FILHO, et al., 2011).
Um problema foi verificado quanto à limitação de conexões que um IED
poderia estabelecer com outros dispositivos de modo a fazer a comunicação
horizontal através de mensagens GOOSE. Foi observado que cada IED
poderia no máximo estabelecer comunicação com outros 16 IEDs e isso
representaria um problema para IEDs destinados a proteção e controle dos
disjuntores de interligação de barras (TIE - tie line breaker), dos painéis tipo
CDC, o qual necessita comunicar com os disjuntores de entrada e disjuntores
de carga de ambas as barras. Esta limitação de comunicar com outros 16 IEDs
era uma limitação do fabricante e não relacionado a norma IEC 61850. Uma
das alternativas seria estabelecer essa comunicação via cabos elétricos
através das entradas e saídas digitais do relé, o que era inviabilizado porque
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feria a filosofia do projeto que demandava a utilização de enlace de
comunicação IEC 61850 para intertravamentos. Durante a fase de testes de
interoperabilidade, adotou-se a utilização de IEDs denominados como
concentradores de GOOSE. Estes, por sua vez, tinham como função receber e
retransmitir mensagens GOOSE para dispositivos associados ao TIE,
respeitando sempre a quantidade máxima de 16 IEDs. O importante era que o
incremento de tempo devido à retransmissão das mensagens GOOSE não
comprometesse o desempenho das funções de proteção e intertravamentos
(SILVA, FILHO, et al., 2011).
Outra adaptação interessante foi realizada para caso de falha de
comunicação durante a atuação da função de seletividade lógica, que era um
requisito básico do projeto para IEDs que possuíam unidades de sobrecorrente
sensibilizadas pela mesma magnitude de corrente de curto-circuito. Assim, as
funções ANSI 50 dos IEDs à montante do IED alimentador de carga, estariam
ajustadas para a mesma corrente de partida (pick up) e atraso (delay) desta
função de proteção. Outro pré-requisito previa o bloqueio da função de
sobrecorrente instantânea dos IEDs à montante, no caso de falha de
comunicação entre esses dispositivos. No entanto, para atendimento
simultâneo dos dois requisitos citados, no caso de falha de comunicação,
fariam com que a seletividade lógica entre dois IEDs, fosse realizada pela
função ANSI 51 (sobrecorrente temporizada) do relé a montante, a qual possui
tempos mais altos para atuação. A alternativa escolhida para atender os dois
requisitos de projeto, foi a implantação de uma segunda função ANSI 50 nos
IEDs que participam de funções de seletividade lógica. Esta segunda função
ANSI 50 fica normalmente bloqueada quando a comunicação está íntegra.
Quando há falhas, a segunda função ANSI 50 é habilitada e assume a
configuração de seletividade temporal entre as funções de sobrecorrente
instantânea (SILVA, FILHO, et al., 2011).
Quanto a sincronização de tempo, o projeto básico previa resolução de
1 ms para registro de eventos aquisitados pelos IEDs. A IEC 61850 prevê a
utilização de padrão Simple Network Time Protocol (SNTP) para sincronização
horária dos IEDs. No entanto, após realização de alguns testes com este
padrão, não houve garantia de resolução de 1 ms. Como o projeto básico
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previa ambos os padrões SNTP e IRIG-B e somente o segundo atendia a
resolução demandada de 1 ms, foi utilizada a rede de GPS no padrão IRIG-B.
A figura 6 ilustra a topologia em anel utilizada ao longo dos ensaios.
Figura 6: Topologia em anel.

Fonte: (SILVA, FILHO, et al., 2011, p. 7).

Os autores Silva e outros (2011) ainda tratam a questão de descarte de
cargas, desenvolvimento de base de dados típica e integração do sistema de
automação elétrica com o SDCD e sistema de supervisão. No entanto, como
são assuntos que fogem ao estudo de caso que será trabalhado, tais assuntos
não serão aqui tratados.

2.4.3 COMPERJ

Os autores Manassero Jr, Pellini e outros (2013), em seu trabalho
publicado no IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS, relatam
um estudo de caso real de testes funcionais de sistemas de proteção e
automação baseados na norma IEC 61850, na implantação das subestações
do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ). Estes testes foram
realizados na Universidade de São Paulo (USP), no Laboratório de Pesquisa
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em Automação e Proteção de Sistemas Elétricos (LPROT). Nos próximos
parágrafos será apresentado um resumo deste trabalho (MANASSERO JR,
PELLINI, et al., 2013).
O COMPERJ é um empreendimento da área de abastecimento da
Petrobras. Um investimento da ordem de 8,4 bilhões de dólares, o maior
investimento já realizado pela empresa. Contempla a construção de uma
unidade de refino e unidades de produção de diversos produtos derivados do
petróleo localizados nas cidades de Itaboraí e São Gonçalo no estado do Rio
de Janeiro.
No ano de 2008, a Petrobras financiou estudos realizados no LPROT
para desenvolvimento de um cenário de testes que representassem
adequadamente os sistemas reais e condições operativas para avaliar os
sistemas de proteção e automação de grandes subestações principalmente em
relação a interoperabilidade entre IEDs de diferentes fabricantes, simulando a
implantação a ser realizada no COMPERJ. O objetivo era determinar se a IEC
61850 poderia ser usada nos sistemas de proteção, automação e controle de
sua maior planta petroquímica, o COMPERJ. A principal preocupação era
determinar se uma solução de vários fornecedores funcionaria na planta, no
que diz respeito à funcionalidade individual, comunicação, comportamento e
desempenho geral, uma vez que os números esperados de IEDs excederiam
2500, instalados em mais de 50 subestações (MANASSERO JR, PELLINI, et
al., 2013).
A IEC 61850 estabelece os padrões de comunicação, bem como os
critérios para a avaliação da qualidade de comunicação dos equipamentos na
proteção sistemas de automação. Contudo, não estabelece os critérios para
análise de desempenho desses sistemas. A metodologia proposta estabeleceu
os recursos para a análise de desempenho considerando critérios importantes
como operabilidade, latência e confiabilidade do sistema. Consistia em criar
uma arquitetura de teste capaz de representar os hardwares (incluindo IEDs e
equipamentos de comunicação), os softwares (monitoramento virtual e
ferramentas de controle de software) e as infraestruturas de proteção e
automação de sistemas. Os cenários de testes representavam o sistema
elétrico, a rede de comunicação, os esquemas de proteção e as rotinas de
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automação instaladas em campo. Este cenário de testes laboratoriais
simulavam as condições operatórias normais e anormais, incluindo as
variações no tráfego da rede de comunicação. Os resultados eram obtidos
através da captura em tempo real do tráfego de rede, registros de
equipamentos e outros relatórios do sistema (MANASSERO JR, PELLINI, et
al., 2013).
No estudo proposto avaliou-se o desempenho do serviço de
mensagens GOOSE e a interoperabilidade entre IEDs produzidas pelas 5
maiores fabricantes destes tipos de equipamentos na época. O processo de
avaliação foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa, cinco IEDs de cada
fabricante foram avaliados individualmente. Na segundo etapa, cada fabricante
forneceu cinco IEDs que foram integrados em um cenário de teste composto
por vinte IEDs de quatro fabricantes. A primeira parte consistia na análise do
serviço de mensagens GOOSE de cinco IEDs de cada fabricante em separado.
Dois cenários de testes diferentes foram usados nesta parte, um avaliando a
capacidade dos IEDs de processar mensagens GOOSE e outro avaliando o
desempenho em um cenário descrito de uma subestação hipotética, ambos
sob cinco níveis diferentes de carregamento da rede (MANASSERO JR,
PELLINI, et al., 2013).
Na segunda parte dos testes, quatro dos cinco fabricantes participantes
deste estudo deram prosseguimento aos testes. Avaliou-se a interoperabilidade
entre 20 IEDs de diferentes fabricantes, analisando também o desempenho da
rede de comunicação e processamento de mensagens GOOSE.
Como conclusão dos ensaios, os tempos de comunicação definidos
pela IEC 61850 são necessários para avaliar o desempenho geral da
comunicação e correspondem à soma dos tempos de processamento de
comunicação das IEDs mais o tempo para transmitir a informação através da
rede. Porém, esses tempos não são o suficiente para definir o desempenho
dos sistemas em análise, os tempos de resposta das funções de proteção e
automação dependem substancialmente da rapidez do processamento da
lógica interna e é impossível distinguir este tempo (comunicação e tempos de
processamento lógico interno) dos dados relacionados à rede, vezes sem
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informações fornecidas pelos fabricantes dos IEDs (MANASSERO JR,
PELLINI, et al., 2013).
A metodologia proposta nos testes acima sugeriu uma análise global
da resposta tempo do sistema em vez de se concentrar apenas na verificação
dos tempos de processamento de comunicação intrínseca dos IEDs e rede, o
que levaria a uma interpretação errônea do desempenho das funções de
proteção e automação em um cenário global. Este trabalho não terá exemplos
de interoperabilidade, já que o estudo de caso é baseado em um painel de
IEDs de um mesmo fabricante, mas no futuro pode haver esta necessidade de
interoperabilidade através da necessidade de troca de um IED por outro de um
fabricante diferente, assim, o estudo apresentado tem grande valia no
desenvolvimento da norma e para o estudo de caso a ser desenvolvido.
Como poderão ser verificadas nos próximos capítulos, as experiências
adquiridas nos ensaios de pré-aplicação dessas refinarias, influenciariam de
forma importante todas as demais aplicações da IEC 61850 na Petrobras. O
estudo de caso carrega muitas características desses ensaios e, a partir do
Capítulo 4, essas características serão mais bem detalhadas e entendidas.
Como não poderia deixar de ser, um padrão eficiente para
comunicação de dados em sistemas de automação de subestações,
interessaria muito a empresas distribuidoras de energia elétrica. Há muitos
exemplos importantes como o caso das aplicações da ELEKTRO e da
ELETROPAULO.

2.4.4 ELEKTRO

Os autores Kimura e outros (2008) em seu trabalho apresentado na
10th Annual Western Power Delivery Automation Conference, descrevem a
aplicação da IEC 61850 na modernização da subestação de Guarujá 2, a
primeira de trinta a sofrer o processo de modernização. Esta subestação é de
propriedade da Elektro, uma concessionária de energia elétrica que atua nos
estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
A Elektro optou pela modernização de suas subestações, iniciado no
ano de 2000. Decisão tomada devido à empresa acreditar que isso seria um
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fator decisivo para o crescimento da empresa. O projeto foi dividido em várias
etapas para atualização de um determinado número de subestações. Na
primeira etapa, concluída em 2006, as subestações foram modernizadas com o
protocolo Distributed Network Protocol 3 (DNP3) e obtiveram bons resultados,
sendo esta etapa focada na necessidade de estabelecer uma supervisão e
controle de equipamentos antigos, defasados tecnologicamente, sem interface
com sistemas de controle, supervisão e aquisição de dados.
No ano de 2006, teve início a segunda etapa do projeto de
modernização, desta vez, mais trinta subestações. A integração dos IEDs entre
subestações e o centro de controle remoto continuou sendo realizada pelo
protocolo DNP3, pois a Elektro já tinha domínio técnico sobre o protocolo. Na
fase de elaboração de propostas para automação de subestações, a empresa
analisou os custos e os benefícios de utilização da automação baseada no
protocolo IEC 61850, decidindo favoravelmente na utilização deste protocolo.
Isto foi baseado em vantagens técnicas e operacionais que superavam os
custos com treinamento técnico da equipe, possíveis alterações de filosofia e
custos de alteração de projeto (KIMURA, ROTTA, et al., 2008).
A segunda etapa iniciou com a modernização da subestação Guarujá
2, de 138kV uma região de carga muito concentrada na costa litorânea do
Estado de São Paulo. O anexo 1 ilustra o diagrama unifilar desta subestação,
as demais subestações que fazem parte da segunda etapa do projeto possuem
características similares às da Subestação Guarujá 2.
Todos os IEDs, aplicados nas funções de proteção e controle, utilizam
as mensagens GOOSE e MMS, mas o IED aplicado na regulação da tensão
utiliza somente MMS. Também ficaram definido no projeto que as funções de
proteção, controle, medição, intertravamento, automação, registros de eventos,
oscilografia e monitoração são executadas pelos IEDs, estas funções estão
presentes no estudo de caso do trabalho a ser realizado.
Para uma maior confiabilidade, a topologia escolhida para a rede foi a
dupla estrela, na qual os IEDs que possuem redundância de conexão ethernet
possuem capacidade de transferência automática para a conexão secundária
em caso de falha na rede primária. Os IEDs que não possuíam duas portas
foram conectados somente a um switch, neste caso o relé diferencial do
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transformador e o controlador do regulador de tensão. A figura 7 ilustra a
arquitetura adotada.
Figura 7: Arquitetura de rede adotada para automação Subestação Guarujá 2.

Fonte: (KIMURA, ROTTA, et al., 2008, p. 5).

Como a empresa manteve o protocolo DNP3 no sistema de supervisão
para integração dos IEDs das subestações e o centro de controle remoto, foi
necessário um gateway para realizar a tradução das mensagens trocadas entre
os IEDs, a IHM e o centro de controle. Foi utilizado um gateway redundante,
estes dois sempre sincronizados, quando da ocorrência de uma falha, o
gateway que permanecia como reserva quente, hot standby, assume a tarefa
de comunicação com o supervisório (KIMURA, ROTTA, et al., 2008).
Em pouco tempo de operação da Subestação Guarujá 2 modernizada,
os resultados foram considerados satisfatórios. Ocorreu uma redução no
número das intervenções de manutenção, no número de interrupções no
fornecimento de energia pelo rápido restabelecimento após a perturbação e,
principalmente, pelo diagnóstico preciso da falha.
Como benefícios a Elektro listou:
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acesso técnico remoto e a aquisição automática da oscilografia
contribuíram em muito para a análise mais rápida das faltas;



menor custo de manutenção, sendo realizadas de forma
inteligente pelo constante monitoramento dos equipamentos, e
aumento da vida útil dos equipamentos pela redução do tempo
de eliminação das faltas;



padronização de projetos e esquemas lógicos e a realização de
testes em laboratório com uso de mensagens GOOSE
diminuíram em 40% o tempo de comissionamento das
subestações automatizadas e, em especifico, o uso das
mensagens GOOSE reduziram em 50% o volume de cabos de
cobre;



melhora nos índices de qualidade de energia.

2.4.5 ELETROPAULO

No caso da Eletropaulo, os autores Camargo, Nunes e outros (2012)
em seu trabalho publicado no VIII SIMPASE, relataram a aplicação da IEC
61850 na modernização das subestações da concessionária, que já estavam
em processo de modernização. No ano de 1992, a Eletropaulo optou pela
modernização de suas subestações. Esta decisão foi tomada devido à empresa
acreditar que com isto atingiria o principal objetivo que é de contribuir com a
diminuição dos indicadores técnicos FEC e DEC. A Eletropaulo iniciou a
implantação de um sistema de supervisão e controle, podendo ser total para
subestações novas ou parcial para subestações existentes. No entanto, este
processo possuía a desvantagem de ter um custo elevado e um tempo de
implantação longo.
Buscando um sistema de automação com um custo benefício
competitivo, em 2003 iniciou-se o processo de automação de subestações
utilizando o protocolo DNP 3.0, contemplando os projetos novos, de
reconstrução e as subestações existentes, porém, o custo elevado e uma
dificuldade de implantação devido ao nível de carregamento das subestações e
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dos circuitos de distribuição, tornaram o processo longo de ser executado
(CAMARGO, NUNES, et al., 2012).
Com a experiência adquirida com o protocolo DNP 3.0, teve início em
2008 os estudos para a implantação da norma IEC 61850. As primeiras
implantações iniciaram-se a partir do segundo semestre de 2009. Segundo
José de Melo Camargo (2012, p.5), a implantação da IEC 61850 teve as
seguintes premissas e metas, de acordo com a expectativa de nível de
confiabilidade do sistema elétrico da Eletropaulo:


respeitar ao máximo a filosofia operativa das subestações;



permitir o telecomando e a supervisão total da subestação
através do Centro de Operação do Sistema (COS);



respeitar a filosofia de segurança operacional quanto aos
bloqueios e sinalizações;



diminuir o custo de implementação em 30%;



diminuir o tempo de implementação em 20%;



diminuir os indicadores técnicos de qualidade da subtransmissão
(DEC e FEC) em 40% e 60%, respectivamente;



diminuir no tempo de indisponibilidade do equipamento de
subtransmissão em 30%.

Para tais metas e premissas, iniciou-se a padronização da arquitetura
de comunicações com implantação de dois anéis de fibra ótica entre switches
com rede ethernet de velocidade de mil Megabytes como redundância e
comunicação entre switches e os IEDs em dupla estrela com redundância de
cabos de fibra ótica. Ocorreu também a sincronização de tempo dos IEDs nos
dois anéis de dupla estrela e as unidades de processamento central
conectadas em cada anel. A figura 8 ilustra a arquitetura simplificada
(CAMARGO, NUNES, et al., 2012).
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Figura 8: Arquitetura do sistema de comunicação subestações Eletropaulo.

Fonte: (CAMARGO, NUNES, et al., 2012, p. 6).

O projeto de controle, proteção e automação foram desenvolvidos para
equipamentos que utilizam a IEC 61850 como protocolo de comunicação.
Segundo José de Melo Camargo (2012, p.7), com a alteração da filosofia do
projeto obteve-se os seguintes resultados no projeto executivo pela
Eletropaulo:


diminuição dos cubículos da sala de controle, redução de 2 para
1 por vão em média;



diminuição dos cabos de controle na subestação em 50%;



diminuição da poluição visual do painel de manobra;



tempo de execução do projeto de controle e proteção em 30%.

Os resultados de diminuição de cabos e poluição visual no painel de
manobra também são percebidos no estudo de caso, além do tempo de
execução do projeto de controle e proteção, devido a experiências anteriores
na RNEST e RPBC.
A Eletropaulo desenvolveu uma plataforma de teste para realizar todo o
comissionamento da subestação, antes da substituição do sistema de comando
e proteção da subestação. Assim, garantiu-se a diminuição do tempo de
execução, confiança na implantação do sistema e diminuição da taxa de falha
na implantação. Quanto ao treinamento das equipes, atuou-se na melhora
deste treinamento, atingindo aos objetivos de capacitação da Eletropaulo
(CAMARGO, NUNES, et al., 2012).
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Como conclusão, a experiência adquirida na implementação do
protocolo DNP 3.0 no sistema de controle e proteção das subestações, facilitou
o processo de implementação da norma IEC 61850, além dos profissionais da
empresa adquirissem maior conhecimento técnico para atender os objetivos de
controle, proteção e de segurança operacional na implantação da norma nas
subestações (CAMARGO, NUNES, et al., 2012).
Em comparação com o trabalho proposto, no estudo de caso a
implantação da IEC 61850 ocorre sem comunicação com protocolos existentes
como Modbus e Profibus, porém, envia informações para um servidor
conversor de protocolos.

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi visto nas experiências citadas, alguns trabalhos focaram em
temas específicos da norma em busca de, por exemplo, atestar a eficiência ou
confiabilidade de uma rede padrão ethernet para aplicação IEC 61850, ou de
tratar das especificidades das estruturas lógicas conhecidas como Logical
Nodes, ou ainda exclusivamente sobre a eficiência das topologias de redes.
Por outro lado, os ensaios realizados por empresas, quase sempre trataram de
verificar ao mesmo tempo uma ampla gama de assuntos pertinentes às suas
futuras aplicações. Realizaram testes de desempenho de redes checando as
eficiências das mensagens GOOSE e suas aplicações, trataram os aspectos
de sincronismo horário e topologias de rede, assim como também verificaram
os tempos de atuações de proteções. No próximo capítulo, tem-se um
aprofundamento dos temas até aqui tratados de forma superficial, isso tornará
mais clara a apresentação sobre o funcionamento do estudo de caso. É
importante salientar que o presente trabalho, diferente da maioria dos trabalhos
pesquisados neste levantamento bibliográfico, tratará de verificar a aderência
da aplicação real às proposições da norma. O trabalho não tem o propósito de
se aprofundar no detalhamento deste ou daquele item, mas levantar as
informações necessárias para o entendimento da aplicação, ao nível que se
possa auferir de fato se há ou não aderência à norma.

47

3

ESTUDO DIRIGIDO

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este capítulo trata de construir o segundo pilar do embasamento
proposto inicialmente. Nele, uma visão geral teórica a respeito da IEC 61850,
tratará de forma mais detalhada os assuntos citados até agora neste trabalho e
outros que tenham ligação com o estudo de caso que será detalhado no
Capítulo 4. A importância deste capítulo se dá pelo fato de auxiliar a
compreender melhor a apresentação do estudo de caso, assim como eliminar
as dúvidas geradas até aqui pela apresentação superficial de tópicos e
aspectos da norma. Como já foi dito anteriormente, o escopo do trabalho, não é
fazer um estudo profundo da norma, o que certamente faria este trabalho ser
infinitamente maior do que é, mas apresentar subsídios de forma que se possa
até certo ponto aferir a aderência do estudo de caso à norma. Assim, este
capítulo descreve uma visão geral dos tópicos tratados pela norma. A figura 9
posiciona este capítulo no contexto do trabalho.
Figura 9: Pilar Estudo Dirigido.
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DIRIGIDO

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018).

MODERNIZAÇÃO
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3.2 INTRODUÇÃO GERAL
A IEC 61850 – Communication Networks and Systems for Power Utility
Automation, é uma norma internacional que estabelece padrões de
comunicação para subestações. Dentre as diversas funções para o
funcionamento adequado de um sistema de automação de subestação, umas
são mais prioritárias que outras, já que podem exercer papéis críticos sobre
aspectos como segurança de processo, equipamentos e pessoas. Assim a
norma prevê diferentes protocolos para os diferentes níveis de criticidade da
função. A figura 10 relaciona algumas funções importantes do sistema de
automação e seus respectivos tempos desejados de atuação (SEGUNDO,
2014).
Figura 10: Requisitos de tempo de algumas funções do SAS.

Fonte: (SEGUNDO apud Jardini, 2014, p.6).

Sabendo então que a norma IEC 61850 estabelece um padrão de
comunicação para subestações seria pertinente uma análise dos protocolos
que a norma propõe para as diferentes ocasiões ou funções e aplicações que
compõe o sistema de automação de uma subestação. No entanto, mais
importante que isso no estudo da norma, é entender como está estruturado o
conceito de comunicação e o porquê desta estrutura. A partir daí os protocolos
utilizados na norma passarão a ser vistos como coadjuvantes no grande
esqueleto que o conjunto de partes da norma propõe, não que não sejam
importantes no esquema de comunicação, mas que os mesmos podem ser
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substituídos aqui ou ali na estrutura, sem que a norma perca sentido de ser.
Além disso, este é um ponto que coloca a norma como “à prova de futuro”. Já
que, com o surgimento de uma nova tecnologia de informação, esta poderá ser
incorporada pela norma sem grandes ajustes na estrutura geral do documento.
Mais adiante, este conceito se tornará mais evidente.
De modo geral, o conjunto de partes da norma trabalha para construir
quatro conceitos principais:


o conceito de nós lógicos;



o conceito de dados estruturados;



a linguagem SCL (Substation Configuration Language) e,



o

mapeamento

de

serviços

abstratos

para

protocolos

(IGARASHI, 2008).
Antes de tratar diretamente sobre os aspectos da estrutura de
comunicação proposto pela norma, é válida uma breve introdução sobre
aspectos

de

comunicação

e

programação

que

serão

intrinsicamente

carregados pela norma ao longo de suas partes. Esta breve introdução
conduzirá a um entendimento do capítulo. Serão tratados os seguintes itens:


modelo ISO/OSI vs modelo TCP/IP;



topologias de redes;



programação orientada a objeto (Termos usuais e suas
definições).

Ainda como parte desta introdução, é apresentado um primeiro contato
com o objetivo que cada parte da norma deseja alcançar. Trata-se apenas de
um resumo para um primeiro contato com a estrutura da IEC 61850. Adiante, o
trabalho não fará um resumo de cada uma dessas partes, tratará diretamente
dos assuntos pertinentes ao estudo de caso do capítulo seguinte, porém
orientando a que parte da norma pertence determinado assunto, facilitando a
pesquisa e aprofundamento dos interessados.

3.2.1 Modelo ISO/OSI vs Modelo TCP/IP
3.2.1.1 Modelo ISO/OSI
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Ao longo deste trabalho, principalmente nas seções onde se trata os
Mapeamentos de Serviços de Comunicação Específicos (SCSM), muitas
relações serão feitas aos modelos de referência ISO/OSI e TCP/IP. Desta
forma, esta subseção tem a pertinência de apresentar uma breve explanação
sobre esses conceitos.
O modelo de referência Open Systems Interconnection (OSI)
desenvolvido pela International Organization for Standardization (ISO), é um
padrão para estrutura de protocolos de computador e uma primordial estrutura
para o desenvolvimento de modelos de protocolo. A ideia do modelo é que
cada uma de suas sete camadas realize uma função bem definida dentro do
processo de comunicação entre dois dispositivos. Assim, analisa-se um
problema em partes e a partir daí os protocolos são elaborados para realizar
funções de uma determinada camada e cada camada inferior realiza função
mais primitiva que a camada imediatamente superior até a camada física que
de fato transmite os bits por um meio de transmissão (STALLINGS, 2005).
A figura 11 ilustra um exemplo de comunicação baseado no modelo de
sete camadas OSI.
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Figura 11: Comunicação entre dois dispositivos, baseado no Modelo OSI.

Fonte: (Forouzan, 2007 apud Chemin Netto, 2012, p. 44).

O autor Tatara (2012, p. 38) e demais citados na sequência, resume a
definição das sete camadas do modelo da seguinte forma:


Camada de aplicação – É responsável pela definição do
significado

das

mensagens

transmitidas.

Constitui-se

na

interface entre as aplicações e os sistemas de comunicação. Por
sua vez Netto (2012, p.45), reforça a ideia de que esta camada
fornece ao usuário a interface necessária para o acesso aos
recursos da rede;


Camada de apresentação - É responsável pela representação
do formato dos dados a serem transmitidos e pela garantia que
o formato seja consistente e mutuamente aceito entre os
sistemas, além de ser responsável pela compactação e
encriptação das informações;



Camada de sessão – O autor Stallings (2005, p. 97) salienta que
esta camada define a estrutura de comando para comunicação
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entre as aplicações. Para Netto (2012, p. 45), esta estrutura de
diálogo se dá pela rede que sincroniza a comunicação entre
sistemas;


Camada de transporte: Tem a função de garantir a transmissão
de dados de forma eficiente e viável entre dois sistemas finais,
oferecendo recuperação de erro e controle de fluxo de ponta a
ponta;



Camada de rede: Onde ocorre o encaminhamento das
mensagens através da rede, comutação de percurso, ou entre
redes lógicas, interligação de redes do mesmo tipo. Esta
camada oferece às outras camadas superiores independência
das tecnologias de transmissão e alteração de dados, usadas
para conectar os sistemas (STALLINGS, 2005, p. 97);



Camada de Enlace (link de dados): Onde se realiza o
gerenciamento das comunicações entre os sistemas interligados
aos meios físicos, controle de acesso à rede, além do controle e
detecção de erros ocorridos na transmissão;



Camada Física: Onde é definida a ligação com o meio físico de
transmissão, onde são especificadas características elétricas e
mecânicas do meio;

3.2.1.2 Modelo TCP/IP

A partir de pesquisas e desenvolvimento de protocolos realizados para
uma rede experimental de comutação de pacotes através da Advanced
Research Projects Agency Network (ARPANET), patrocinado pela Defense
Advanced Research Project Agency (DARPA), foi desenvolvido um conjunto de
protocolos denominados TCP/IP. Apesar do modelo não ser oficial, com base
nos padrões de protocolo desenvolvidos, é possível organizar o TCP/IP em
cinco camadas bastante independentes (STALLINGS, 2005). São elas:


camada de aplicação;



camada de transporte;
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camada inter-rede;



camada de acesso à rede;



camada física.

A operação básica do protocolo TCP/IP, é o encapsulamento dos
dados, a partir da camada de aplicação até a camada mais inferior, de modo
que a cada encapsulamento, um novo cabeçalho é adicionado à estrutura que
será transmitida ao final da pilha. De modo oposto, quando o quadro ethernet
alcança seu destino, cada um dos elementos adicionados pelas camadas do
TCP/IP passa a ser removido até que o dado alcance a camada de aplicação
do dispositivo destino (STALLINGS, 2005). A figura 12 ilustra a explanação.

Figura 12: Encapsulamento de dados no modelo TCP/IP.

Fonte: (LOPES, 2012).

Embora vários protocolos úteis tenham sido idealizados com base no
modelo OSI, este modelo com sete camadas não progrediu, ao invés disso o
protocolo TCP/IP veio a dominar. Uma das principais razões é que um modelo
de sete camadas é demasiadamente complexo para realizar o mesmo que um
protocolo de cinco camadas como o TCP/IP realiza (STALLINGS, 2005). A
figura 13 compara as camadas dos dois modelos.
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Figura 13: Comparação entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP.

Fonte: (Tanenbaum, 2012 apud Chemin Netto, 2012, p. 50).

3.2.2 Topologias de redes de comunicação

É possível afirmar que há grande similaridade entre as topologias de
redes aplicadas ao SAS e aquelas aplicadas em sistema convencionais,
estando sua confiabilidade relacionada a sua configuração. Basicamente
existem três tipos de topologia, sendo que a combinação entre elas pode
resultar em altos índices de confiabilidade, porém aumentando também os
custos relacionados. Os três tipos básicos, barramento, anel e estrela são
tratados a frente. (Lima, 2009 apud TATARA, 2012, p.152).

3.2.2.1 Topologia barramento

Trata-se de uma das mais simples topologias, já que apresenta apenas
um caminho central para o fluxo de dados. Nesta topologia os dispositivos da
rede são conectados em paralelo a um barramento de comunicação. Apesar de
apresentar maior facilidade de implantação e manutenção, menor custo e maior
facilidade de expansão no número de equipamentos e da rede, apresenta a
desvantagem de que em caso de rompimento do cabo do barramento, há
perda de toda a rede, além de ter sua taxa de transmissão comprometida em
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caso de grande volume de dados (MIRANDA, 2009 apud TATARA, 2012, p.
152). A figura 14 ilustra a topologia em barramento.

Figura 14: Topologia em barramento.

Fonte: (Forouzan, 2007 apud NETTO, 2012, p. 41).

3.2.2.2 Topologia anel

Trata-se de topologia composta por um anel de comunicação central,
onde todos os dispositivos serão conectados. O fluxo de dados pode fluir em
qualquer direção, possuindo dois caminhos para comunicação, porém apenas
um caminho é utilizado, o mais rápido (MIRANDA, 2009 e LIMA, 2011 apud
TATARA, 2012, p.153).
A confiabilidade total está relacionada a confiabilidade de cada nó da
rede, no entanto, mecanismos de by-pass podem isolar a dispositivo em falha
garantindo o retorno de fluxo de dados. Um aspecto interessante é que no caso
de falha no cabeamento de um dispositivo em específico, o fluxo de dados no
anel é preservado (BOTERO,2011 apud TATARA, 2012, p. 153). A figura 15
ilustra a topologia do tipo anel.
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Figura 15: Topologia em anel.

Fonte: (Forouzan, 2007 apud NETTO, 2012, p.41).

3.2.2.3 Topologia estrela

Trata-se da topologia onde todas as estações pertencentes à rede
estão conectadas a um dispositivo de conexão comum. Este elemento
centralizador pode ser um Hub ou um Switch, sendo que a ligação física das
estações ao elemento centralizador é estabelecida através de uma conexão
física ponto-a-ponto (Stallings, 2000 e Stamper, 1994 apud NETTO, 2012, p.
39). A figura 16 ilustra a topologia em estrela.

Figura 16: Topologia em estrela.

Fonte: (Forouzan, 2007 apud NETTO, 2012, p.41).
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3.2.2.4 Outras topologias

Como já foi dito, a combinação das topologias principais dão origem a
outras topologias. Assim, pode-se aproveitar das qualidades inerentes de cada
topologia e ao mesmo tempo reduzir as desvantagens inerentes a elas
(LIMA,2011 apud TATARA, 2012, p. 156). Para citar algumas topologias de
características mistas, pode-se citar:


anel duplo;



dupla estrela;



estrela em cascata;



anel estrela e etc.

3.2.3 Programação orientada a objeto

A série IEC 61850-7 utiliza uma abordagem baseada na programação
orientada ao objeto para descrever os modelos de objeto. Nessa técnica de
modelagem, as características de tais modelos são descritas. Estes modelos
serão base para a compreensão dos procedimentos de serviço da IEC 618507-2 e seus efeitos. Na implantação da IEC 61850-7-2, esses modelos são
mapeados para sistemas de comunicação específicos. Um sistema real mapeia
os conceitos descritos no modelo para o dispositivo real. Portanto, um
dispositivo que esteja em conformidade com a IEC 61850-7-2 e um sistema de
comunicação específico devem exibir as características descritas nesses
modelos (IEC 61850 – 7-1, 2011, pg. 87).
A modelagem da informação é usada para definir a sintaxe abstrata
bem como forma da troca de informações, esta modelagem é feita em termos
de classes, atributos, métodos e objetos:


Classes: As classes são blocos de construção mais
importantes da programação orientada ao objeto, é uma
descrição de um conjunto de objetos que compartilham dos
mesmos

atributos,

operações,

relacionamentos

e

semânticas. Cada classe deve ter um nome que a diferencie
de outras classes e cada classe possui atributos.
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Atributos: são as propriedades de um objeto, é uma
abstração de um tipo de dado ou estados que os objetos da
classe podem abranger.



Métodos: São ações ou procedimentos, que podem interagir
e comunicar com outros objetos, ou seja, qual as
funcionalidades dos objetos.



Objetos: São características definidas pelas classes que
podem executar ações, representam o mundo real.

O principal objetivo da IEC 61850-7-3 é especificar Classes de Dados
Comuns (CDC) e atributos dessas classes, relacionados a aplicações de
subestações. Em particular ela vai tratar de classes de dados comuns para:


informações de status de equipamentos,



informações mensuráveis,



controle,



configurações de status,



configurações analógicas e



tipos de atributos utilizados nestas classes de dados
comuns.

Desta forma, tem-se que os atributos, tratados como Constructed
Attribute Classes (CAC), são definidos para uso nas classes de dados (IEC
61850 -7-3, 2011, pg.9).
Para aprofundar o conhecimento dos atributos e classes de dados
comuns, pode-se consultar as tabelas que definem esses elementos da
comunicação ao longo de toda a IEC 61850-7-3.

3.2.4 Partes da norma

Após esta breve revisão sobre aspectos de redes de comunicação e
programação orientada a objeto, é um bom momento para uma definição
básica sobre o objetivo que cada parte da norma deseja alcançar.
A figura 17 ilustra uma primeira relação entre as partes que compõem a
IEC 61850. Pode-se perceber certa independência das partes 1, 2, 3 e 4.
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Assim como um grande grupo de sub partes que compõem o pacote da parte
7, esta parte trata de aspectos muito importantes da estrutura da norma que
são os nós lógicos, seus atributos e a definição de alguns serviços de
comunicação. A parte 6 transcreverá todas as definições das partes 7 e 5 em
uma linguagem padronizada. As seções 8 e 9 tratam basicamente de mapear
as definições da parte 7 para protocolos de comunicação de acordo com as
exigências dos serviços a serem tratados. A parte 5 traz uma ampla definição
de requisitos de funções do sistema de automação, além de definir conceitos
de aplicação para os Logical Nodes (LN). Por fim a parte 10 define os testes de
conformidade necessários para aplicação da norma.

Figura 17: Relação entre partes da IEC 61850.

Fonte: Adaptado de (IEC 61850-7-1,2011 pg.14).

A definição básica das dez partes da IEC 61850 é a seguinte:
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IEC61850-1–Introdução e visão geral, responsável pela introdução e
uma visão geral da série de normas IEC 61850 (IEC 61850 – 7-1, 2011, pg.
15).
IEC61850-2–Glossário,

esta

parte

contém

um

glossário

com

terminologia específica e definições utilizadas no contexto de sistemas de
automação de subestações nas diversas partes do padrão (IEC 61850 – 7-1,
2011, pg. 15).
IEC61850-3–Requisitos Gerais, esta parte especifica os requerimentos
gerais de redes de comunicação relacionados à qualidade, condições
ambientais e serviços auxiliares (IEC 61850 – 7-1, 2011, pg. 15).
IEC61850-4–Sistema e Gerenciamento de projetos, esta parte referese ao gerenciamento do sistema e do projeto com relação ao processo de
engenharia, o ciclo de vida do SAS e a garantia de qualidade do estágio de
desenvolvimento até a descontinuação e desmantelamento do SAS (IEC 61850
– 7-1, 2011, pg. 15).
IEC61850-5–Requisitos de comunicação para dispositivos e funções –
esta parte define os requisitos de comunicação das funções que serão
utilizadas pelos sistemas de automação da subestação e dispositivos. Todas as
funções conhecidas e seus requisitos de comunicação são identificados (IEC
61850 – 7-1, 2011, pg. 15).
IEC61850-6–Linguagem de descrição e configuração – especifica um
formato de arquivo para descrever a comunicação relacionada à configuração
de IEDs, a parametrização, configuração do sistema de comunicação, estrutura
das funções, e as relações entre elas. O principal propósito deste formato é
trocar descrições de capacidade de IEDs e descrições de nível de sistema
entre ferramentas de engenharia de diferentes fabricantes de forma compatível.
A linguagem é chamada de linguagem de descrição de configuração da sigla
em inglês SCL (IEC 61850 – 7-1, 2011, pg. 15).
IEC61850-7-5–Estrutura básica de comunicação - Usinas hidrelétricas Conceitos e diretrizes de modelagem - Define o uso de modelos de informação
para aplicações em automação de subestações. Ela fornece exemplos claros
sobre como aplicar LNs e dados definidos na parte 7-4 para diferentes
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aplicações de subestações. Os exemplos cobrem aplicações de funções de
monitoramento até esquemas de proteção (IEC 61850 – 7-1, 2011, pg. 15).
IEC61850-7-4–Estrutura de comunicação básica - Classes de nós
lógicos compatíveis e classes de objetos de dados – Especifica o modelo de
informação dos dispositivos e funções relacionados a aplicações para o SAS.
Em particular, especifica objetos e logical nodes (LN) compatíveis para a
comunicação entre IEDs, incluindo o relacionamento entre LN e data objects
(IEC 61850 – 7-1, 2011, pg. 15).
IEC61850-7-3–Estrutura básica de comunicação - classes de dados
comuns – Parte responsável pela definição das classes de objetos, e
semântica dos Sub Data Objects e Data Attributes (IEC 61850 – 7-1, 2011, pg.
15).
IEC61850-7-2–Estrutura

básica

de

comunicação

–

Abstract

Communication Service Interface (ACSI) - Fornece os serviços de troca de
informações para os diferentes tipos de funções (por exemplo, controle,
relatório, envio e recebimento, etc.) – e como trocar informações (IEC 61850 –
7-1, 2011, pg. 15).
IEC61850-7-1–Comunicação básica e sistema para automação de
energia elétrica – Esta parte fornece uma visão geral da arquitetura para
comunicação e interações entre sistemas de automação de energia elétrica
como dispositivos de proteção, disjuntores, transformadores, etc. (IEC 61850 –
7-1, 2011).
IEC61850-8-1–Specific Communication Service Mapping (SCSM) –
Mapeamentos para MMS (ISO 9506-1 e ISO 9506-2) e para ISO/IEC 8802-3 Define meios concretos de troca de informação entre IEDs (por exemplo, a
camada de aplicação, a codificação, etc.) – como serializar a informação
durante a troca (IEC 61850 – 7-1, 2011, pg. 15).
IEC61850-9-1–Specific Communication Service Mapping (SCSM)Sampled values (SV) over serial unidirectional multidrop point to point link –
Parte responsável pelo mapeamento de comunicação entre Merging Unit (MU)
e IEDs (IEC 61850 – 9-1, 2003).
IEC61850-9-2–Specific Communication Service Mapping (SCSM)Sampled values over ISO/IEC 8802-3 - Descreve os meios concretos de troca

62

de informação entre elementos primários e as redes ethernet (IEC 61850 – 9-2,
2011).
IEC61850-10–Teste de Conformidade - Define os métodos e casos
abstratos para testes de conformidade de dispositivos e ferramentas de
engenharia bem como as métricas que devem ser medidas dentro dos
dispositivos de acordo com os requisitos definidos para IEC 61850 - 5 (IEC
61850 – 7-1, 2011, pg. 15).

3.3 FUNÇÕES DE COMUNICAÇÃO E ARQUITETURA DO SAS
3.3.1 Funções de comunicação

A IEC 61850-5 na sua seção 5.2 trata de exemplificar um SAS do ponto
de vista das funções que o compõem. As funções são tarefas que devem ser
realizadas na subestação e tem como objetivo geral, controlar, monitorar e
proteger os equipamentos da instalação e seus alimentadores. No entanto,
ainda existem funções que visam manter o SAS operando adequadamente tais
como, funções de configuração do sistema, gerenciamento de comunicação ou
software de gerenciamento e ainda mais importante, tempo de sincronismo
(IEC 61850-5, 2013, p. 18).
A figura 18 ilustra as interfaces lógicas entre os três níveis previstos
para um SAS, entre uma subestação e outra e entre uma subestação e um
centro de controle remoto. As tarefas que podem ser realizadas através dessas
interfaces estão numeradas de 1 a 11 e são descritas na sequência.
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Figura 18: Níveis e funções em um SAS.

SUBESTAÇÃO
A

SUBESTAÇÃO
B

Fonte: Adaptado de (IEC 61850-5, 2013, p.19).

1: Troca de dados de proteção entre os níveis de vão e estação;
2: Troca de dados de proteção entre os níveis de vão e proteção
remota (exemplo: proteção de linha);
3: Troca de dados dentro do nível de vão;
4: Troca de dados analógicos entre os níveis de processo e de vão
(valores amostrados de TCs e TPs);
5: Troca de dados de controle entre os níveis de processo e de vão;
6: Troca de dados de controle entre os níveis de vão e de estação;
7: Troca de dados entre subestação e estação de trabalho de
engenharia remota;
8: Troca de dados direta entre vãos especialmente para funções com
restrição temporal com intertravamentos;
9: Troca de dados dentro do nível de estação;
10: Troca de dados de controle entre a subestação e centros de
controle remoto;
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11: Troca de dados entre subestações. Esta interface se refere
principalmente a dados binários (por exemplo, para funções de intertravamento
ou outros automatismos entre subestações).

3.3.2 Arquitetura do SAS

São três os níveis do SAS previstos pela norma IEC 61850. São eles:


nível de estação;



nível de vão;



nível de processo.

Ficando assim estabelecido dois barramentos que interligam os níveis:


barramento de estação;



barramento de processo.

A figura 19 ilustra os níveis, os barramentos (BE-Barramento de
estação e BP-Barramento de processo) e alguns dos componentes do SAS.

Figura 19: Níveis de abrangência para comunicação em IEC 61850.

Fonte: (NETTO, 2012, p. 4).
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3.3.2.1 Nível de estação

No nível de estação é que estão localizados elementos como o sistema
supervisório, estações de engenharia e as interfaces Homem Máquina (IHMs).
Este nível localiza-se acima do nível de vão e é interligado ao barramento de
estação.

3.3.2.2 Nível de vão

É no nível de vão onde estão localizados os IEDs de uma subestação.
Estes IEDs realizam funções de proteção, controle e automação em suas
respectivas posições (colunas) e ainda podem incluir funcionalidades
relacionadas com a operação de outras posições como intertravamentos e
controles lógicos. É neste nível onde ocorre a troca de informações entre IEDs
o que reduz substantivamente o uso de entradas e saídas físicas (NETTO,
2012).

3.3.2.3 Nível de processo

Trata-se do nível onde residem os principais elementos do SEP, tais
como transformadores de potência, seccionadoras, disjuntores, e acessórios
importantes tais como transformadores de corrente, de tensão, assim como
transdutores de medidas entre outros. Esse nível é conectado ao barramento
de processo. É a IEC 61850-9-x quem define a troca de valores analógicos
amostrados de tensão e corrente oriundos dos equipamentos primários. Tratase da interface do SAS com o meio físico.

3.3.2.4 Barramento de Processo e de Estação

O fluxo de dados entre o barramento de processo e os elementos
primários localizados no nível de processo é definido pela IEC 61850-9-x.
Sendo que a IEC 61850-9-1 discorre sobre os aspectos de mapeamento dos
serviços de comunicação entre uma Merging Unit (MU) e os dispositivos de
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nível de vão, enquanto a IEC 61850-9-2 trata de definir os serviços de
mapeamento de valores amostrados para a rede ethernet.
A norma permite basicamente dois tipos de arquitetura para a troca de
informações entre o nível de vão e nível de processo. Uma estabelece o
barramento de processo como um barramento de comunicação, e outra com os
IEDs recebendo e/ou enviando informações aos elementos primários do SAS
via fiação elétrica. Evidentemente que para a segunda opção, tem-se apenas
um barramento de comunicação, o que fará a interligação entre o nível de vão
e o nível de estação. Para este caso, ainda vale salientar a necessidade de
utilização intensa de cabos metálicos para os funcionais de interligação entre
IEDs e elementos do nível de processo (NETTO, 2012). A figura 20 ilustra um
sistema de comunicação parcial, ou seja, com IEC 61850 aplicada apenas ao
barramento de estação, já que o barramento de processo neste caso é
composto por interligações por meio de fios entre IEDs e elementos primários.
Este tipo de aplicação é mais utilizado em subestações já construídas
onde a IEC 61850 serve como revitalização da subestação com custos
reduzidos (DUARTE, 2012).

Figura 20: Arquitetura contendo apenas barramento de estação.

Fonte: (Anderson et al., 2003 apud Chemin Netto,2012, p.69).
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Provendo uma interface IEC 61850 para os elementos primários,
obtém-se desta forma, um segundo barramento de comunicação na
subestação, arquitetura esta que reduz significativamente a utilização de cabos
metálicos na instalação. O serviço de provimento dos valores amostrados de
corrente e tensão do campo para a rede, pode ser executado por um novo
elemento no SAS, o Merging Unit (MU), que usando uma taxa de amostragem
previamente definida, coletam as informações do campo, traduzem-nas e as
enviam para a rede de comunicação para os diversos interessados (NETTO,
2012, p. 70). A figura 21 ilustra sistema de comunicação completo com IEC
61850, ou seja, com dois barramentos de comunicação, o de processo e o de
estação. Este trabalho não tratará do elemento MU, já que o estudo de caso no
próximo capítulo não é composto por este elemento.

Figura 21: Arquitetura contendo barramentos de processo e de estação.

Fonte: (Anderson et al., 2003 apud Chemin Netto,2012, p.70).

Por fim vale lembrar que os serviços de mapeamento de comunicação
para o barramento de estação, aquele que interliga os níveis de vão e nível de
estação, serão definidos pela IEC 61850-8-1, já que tratará os mapeamentos
de GOOSE, cujas mensagens trafegarão entre IEDs e os serviços de
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arquitetura Cliente/Servidor que são característicos da comunicação vertical, ou
seja, entre nível de vão e nível de estação (IEC 61850-8-1, 2011).

3.4 VIRTUALIZAÇÃO DO SAS
Um dos aspectos mais importantes e interessantes da norma é como
se estabelece a sua particular forma de modelagem de funções e dispositivos
do SAS. A figura 22 ilustra o conceito da modelagem ou virtualização dos
componentes do SAS pela IEC 61850. Ou seja, a norma propõe a abstração
dos componentes reais em objetos virtuais de modo que todas as suas
características também sejam representadas em um ambiente virtual. A
ilustração utiliza como exemplo um vão de subestação, tornando-o um
dispositivo lógico, em inglês Logical Device (LD).

Figura 22: Virtualização dos componentes do SAS e outras interações.

Fonte: Adaptado de (IEC 61850 – 7-1, 2011 pg.17).
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Por sua vez, o LD, carrega as características intrínsecas dos
dispositivos reais, estes por sua vez são representados pelos nós lógicos, ou
logical nodes (termo em inglês, porém muito difundido na área de automação
elétrica de SEs). Seguindo uma hierarquia, associado aos logical nodes (LN)
estão os dados intrínsecos a estes, Data Object (DO), que também carregam
características específicas do dispositivo real às quais recebem o título de
atributos de dados, os data atributes (DA). A figura 23 ilustra o conceito
hierárquico da modelagem desses objetos e seus atributos.

Figura 23: Modelagem de dados da IEC 61850.

Fonte: (Proudfoot, 2012 apud NETTO, 2012, p. 62 e IEC 61850–1, 2013 p. 24).

Ainda em relação à figura 23, esta ilustra apenas um LN, o XCBR1, o
qual representa um disjuntor do vão analisado. Pode-se verificar que o LN
XCBR1 é composto por alguns dados (DO), na ilustração, representado por
Position e Mode. A figura 24 ilustra mais detalhadamente a estrutura
hierárquica do LN XCBR. Nela pode-se observar o dado Pos e alguns de seus
atributos. Por exemplo, o atributo Status Value (stValue), ou valor de estado,
indica se a posição do equipamento é aberta, fechada ou indeterminada (IEC
61850-7-3, 2010, p.27).
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Figura 24: Nó lógico, seus dados e atributos.

Fonte: Adaptado de (IEC 61850 – 7-1, 2011, p.21).

Como os atributos de dados podem ser encontrados em mais de uma
aplicação, foram definidos vários modelos padronizados desses atributos de
dados, aos quais a norma trata como Classe de Dados Comum (CDC). Podese dizer, por exemplo, que a Classe de Dados utilizada pelo DO Pos é a
Controllable Double Point (DPC). Os modelos de dados para a comunicação no
SAS são definidos nas IEC-61850-7-1, IEC-61850-7-3 e IEC-61850-7-4.
A figura 25 é uma das tabelas da IEC 61850-7-4, esta parte da norma
define uma série de objetos de dados para o SAS. A ilustração apresenta o LN
XCBR e seus dados comuns.
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Figura 25: Nó lógico XCBR.

Fonte: Adaptado de (IEC 61850 – 7-4, 2010 p.105).

Já a figura 26 define a classe de dados DPC que corresponde aos
atributos comuns do objeto de dados Pos. É a IEC 61850-7-3, a parte que
define as classes de dados comuns utilizadas pelos objetos de dados (DO).
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Figura 26: Classe de dados comuns DPC.

Fonte: Adaptado de (IEC 6850 – 7-3, 2010 p.44).

A IEC 61850-7-5 subsidia a utilização dos LNs com exemplos para
diferentes aplicações em subestações, já que apesar de definir os modelos, a
IEC 61850-7-4 não deixa claro como os mesmos podem ser aplicados na
prática.

3.5 ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO
Após a concepção abstrata dos modelos de objetos e serviços que
padronizam o sistema de comunicação para automação de subestações,
elaborada principalmente pela IEC 61850-7-x e IEC 61850-5, temos a tradução
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desses modelos abstratos em uma estrutura que possa ser armazenada,
manipulada, transmitida e traduzida pelos IEDs e demais dispositivos que
compõem o SAS.
A IEC-61850-6 define a Substation Configuration description Language
(SCL), uma linguagem padronizada de configuração que descreve formalmente
o SAS e seus links de comunicação garantindo compatibilidade na troca de
informações entre os IEDs e entre os IEDs e ferramentas de configuração,
engenharia e manutenção do SAS (IGARASHI, 2008). De acordo com Duarte
(2012, p. 32), o principal objetivo é uniformizar a nomenclatura utilizada em um
modelo único de descrição de dados, criando um único vocabulário.
A partir da definição de um modelo de objetos que descreva os IEDs,
as conexões de comunicação e sua posição dentro da SE, além de um formato
padronizado para a representação desses modelos de objetos em arquivos que
possam ser trocados entre as ferramentas de engenharia, a linguagem SCL
visa atender a especificação funcional do SAS, a descrição das configurações
dos IEDs e do diagrama unifilar da SE (IGARASHI, 2008).
No esquema da linguagem SCL, os componentes do SAS são
modelados como objetos pela linguagem UML, que se trata de uma linguagem
de modelagem criada com objetivo de criar modelos abstratos de processos
(IEC 61850-6,2009 , GUDWIN, 2010, p. 1). Uma vez modelados todos os
componentes de um SAS, partiu-se para a representação desses modelos de
objetos em um formato de arquivos que possibilitasse sua troca entre as
ferramentas de engenharia. Para isso, utilizou-se a linguagem eXtensible
Markup Language (XML), que se trata de uma forma geral para a partilha de
dados de aplicações (HEITLINGER, 2001, p. 12).
O diagrama ilustrado pela figura 27 apresenta uma visão geral de como
é estruturada a linguagem SCL. O esquema traz, por exemplo, o elemento
tSubstation que carrega informações da subestação, tais como nível de tensão
e diagrama unifilar, já o objeto tHeader atua como um identificador no arquivo
de configuração SCL e sua versão. O IEC 61850-6 descreve cada um desses
elementos e seus respectivos conteúdos.
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Figura 27: Diagrama UML visão geral do esquema SCL.

Fonte: (IEC 61850-6, 2009 p.30).

Dentro do elemento tSubstation, podem ser encontrados outros objetos
com funções específicas. Pode-se citar, por exemplo, os sub elementos tBay,
tSubEquipment, tEquipment entre outros. A figura 28 a seguir ilustra o trecho
de código XML para definir o objeto tSubEquipment.
Figura 28: Descrição XML do objeto tSubEquipment.

Fonte: (IEC 61850-6, 2009 p.52).

O quadro 1 ilustra os atributos do elemento SubEquipment. O elemento
SubEquipment representa parte de um equipamento de potência, como um
motor de carregamento de mola de um disjuntor por exemplo. De qualquer
forma, para esse tipo de elemento, a linguagem SCL somente permite
SubEquipments para equipamentos condutivos, os ConductingEquipment.
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Quadro 1: Atributos do elemento SubEquipment.
Nome Atributo

Descrição

Nome

A identificação do subEquipment relativo ao equipamento (por
exemplo, L1 se relacionado à fase A).
Uma descrição textual do subEquipment relativo ao dispositivo
A fase à qual o subEquipment pertence. Os seguintes valores de fase
são permitidos: A, B, C, N (neutro), todos (significando todas as três
fases), nenhum (padrão, significando não relacionado a fase). Os
seguintes valores adicionais são permitidos somente se o
ConductingEquipment acima tiver o tipo VTR: AB, BC, CA,
significando um VT conectado entre as fases apropriadas.
Definido como verdadeiro, se o subEquipment (por exemplo, fase
CT) não existir na realidade, mas somente se os valores forem
apenas calculados. Opcional, o padrão é falso.

Desc
Fase

Virtual

Fonte: Adaptado de (IEC 61850-6, 2009, p.52).

A IEC 61850 também define a padronização dos nomes dos modelos
de objetos que compõem a estrutura do SAS. A figura 29 ilustra as quatro
partes que devem compor o nome do objeto.

Figura 29: Estrutura padronizada para objetos SCL.

Fonte: Adaptado de (IEC 61850-6, 2009 P.38).

Existem várias opções de nomear as partes 1 e 2, sendo as principais,
nomeação relacionada ao produto e nomeação relacionada a função. A figura
30 ilustra ambos os casos.
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Figura 30: Nomes para diferentes estruturas de modelos de objetos.

Fonte: Adaptado de (IEC 61850-6, 2009, p.40).

Tem-se na ilustração, o exemplo de LNs associados a um IED, que
controla o disjuntor QA1 do vão Q1 com nível de tensão E1. Os nomes são
escolhidos de acordo com a IEC 81346. Neste exemplo, a identificação do
disjuntor dentro da estrutura da subestação, recebe como prefixo os TAGs da
estrutura superior, levando ao entendimento que o nível de tensão daquele
disjuntor é o mesmo da estrutura que o precede. A identificação do disjuntor
QA1, na estrutura da subestação, fica E1Q1QA1 (IEC 61850-6, 2009, p.40).
Se os dados de LN2 da classe CSWI dentro de LD2 forem agora
nomeados com nomes da estrutura da função, por exemplo, o LDName LD2
receberia o nome do vão E1Q1, a referência LN de acordo com a IEC 61850-72 seria E1Q1/QA1CSWI2. Se a referência fosse tomada a partir da estrutura do
IED, seria E1Q1SB1LD2/CSWI2. Observe que o nome completo em cada caso
deve ser o único dentro da subrede, que é o caso para ambos os nomes
citados acima. De qualquer maneira, no caso de um nome funcional, a
referência LD E1Q1 sozinha não é necessariamente a única dentro da subrede
(somente dentro do IED). É responsabilidade do engenheiro projetista,
assegurar que não exista outro IED com o LDName E1Q1 – o que restringe a
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arquitetura do sistema com nomes funcionais a um IED por vão (IEC 61850-6,
2009, P.40).
Assim, após a modelagem dos objetos a partir da linguagem UML, e a
transcrição dos mesmos para a linguagem XML, são gerados os arquivos da
descrição SCL, ou seja, cada etapa da configuração do SAS gera um tipo de
arquivo com extensão específica. É na seção 5 da IEC 61850-6, onde é
possível encontrar maiores esclarecimentos sobre as funções de cada um dos
tipos de arquivos gerados pela configuração do SAS em SCL. De forma geral a
figura 31 ilustra a composição do processo de engenharia pretendido pela
linguagem SCL.

Figura 31: Fluxo de informações no processo de engenharia com SCL.

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018).

Há três ferramentas básicas para a construção da arquitetura
apresentada, são elas, ferramenta de especificação do sistema, ferramenta de
configuração do sistema e ferramenta de configuração do IED. De posse de
informações de especificação de um sistema, tais como diagrama unifilar, nós
lógicos a ser utilizados, quantidade e potência dos transformadores, linhas e
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alimentadores necessários como também toda as especificações dos
equipamentos primários, gera-se a partir da ferramenta de especificação do
sistema um arquivo .SSD (System Specification Description). A ferramenta de
configuração do IED (muitas vezes o próprio IED, a depender do fabricante) por
sua vez, deve ser capaz de fornecer um arquivo .ICD (IED Capability
Description, cujo qual carrega características do IED). Os arquivos do tipo .SSD
e .ICD, são importados pela ferramenta de configuração do sistema, que gera
um arquivo .SCD (Substation Configuration Description). Este arquivo descreve
por completo a configuração do sistema. Por fim, um arquivo do tipo SCD
enviado a uma ferramenta de configuração do IED, permite por meio desta a
geração de um arquivo .CID (Configured IED Description), cujo qual descreve
um IED configurado dentro de um determinado projeto, o que permite a troca
de informações entre a ferramenta de configuração do IED com o IED. Trata-se
de um arquivo .SCD reduzido, contendo apenas as informações necessárias
para o IED (IEC 61850-6, 2009).

3.6 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
Ao passo que a virtualização dos componentes do SAS já tenha
ocorrido e a abstração desses elementos tenha sido realizada, como foi visto,
através da linguagem SCL, faz-se necessário tornar possível o intercâmbio dos
serviços relacionados aos objetos criados entre os IEDs e entre os IEDs e
demais elementos do SAS.
A IEC 61850-7-2 define modelos de comunicação abstratos, ou seja, os
serviços de troca de informações para os diferentes tipos de funções (por
exemplo: controle, relatório, envio e recebimento, etc.) e como trocar essas
informações. Os modelos definidos pela IEC 61850-7-2 são conhecidos como
Modelos de Interface dos Serviços de Comunicação Abstratos (ACSI), que
também são definidos por técnica de modelagem por objeto. Os modelos ACSI
utilizam dois modelos de comunicação:


cliente/servidor e,



ponto a ponto multicast.
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Conforme ilustração da figura 32, o modelo de comunicação
Cliente/Servidor será estabelecido de forma vertical na arquitetura de
comunicação do SAS, ou seja, ele não será utilizado para serviços de
comunicação entre os IEDs, no nível de vão. Serviços como comando, controle
e leitura de valores são trocados entre os IEDs e as estações de engenharia e
manutenção, localizadas no nível de estação. Já o modelo de comunicação
ponto a ponto multicast, é utilizado na chamada comunicação horizontal, ou
seja, ocorre em só nível do SAS, o nível de vão. No modelo de comunicação
multicast funcionam os serviços que possuem uma criticidade temporal, como é
o caso de troca de mensagens de trip entre IEDs através de mensagens
GOOSE (IEC 61850-7-2, 2010).

Figura 32: Mapeamento de serviços ACSI para rede de comunicação.

Fonte: (BULGARELLI, SENGER, et al., 2005).

O quadro 2 apresenta os grupos de modelos de serviços, que se
baseiam nos dois modelos de comunicação citados na figura 32.
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Quadro 2: Grupos de serviços do modelo ACSI.
(Continua)
Nome Atributo
Servidor
Associação de
Aplicação
Dispositivo Lógico
Nó Lógico

Dados

Descrição

Serviços Disponíveis

Representa o comportamento visível
GetServerDirectory
externo de um dispositivo
Define como dois ou mais dispositivos
Associate
podem ser conectados (two-party e
Abort
multicast) e também o controle nas formas
Release
de acesso a um determinado dispositivo
Representa um grupo de funções
GetLogicalDeviceDirectory
agrupadas como um dispositivo lógico
Representa uma função específica do
GetLogicalNodeDirectory
sistema de subestação, por exemplo,
GetAllDataValues
proteção de sobretensão
Define um meio para especificar
GetDataValues
informações a serem alteradas, por
SetDataValues
GetDataDefinition
exemplo, posição de uma chave com
GetDataDirectory
informação de qualidade, e timestamp.

Set de Dados

Permite agrupar vários dados juntos

GetDataSetValues
SetDataSetValues
CreateDataSet
DeleteDataSet
GetDataSetDirectory

Substituição

O cliente pode requisitar ao servidor para
repor um valor do processo por um valor
selecionado pelo cliente, por exemplo, no
caso de um valor de medição inválido

SetDataValues
GetDataValues

Configuração do
Grupo de
Controle

Notificação ou
Log

Define como mudar de um grupo de
configuração para outro e como editar tais
grupos

Descreve as condições para se gerar
notificações automáticas, sejam periódicas
ou disparadas por eventos (mudança de
variável do processo, por exemplo) e o
registro de eventos. As notificações podem
ser enviadas imediatamente (Unbuffered)
ou não (Buffered)

SelectActiveSG
SelectEditSG
SetSGValues
ConfirmEditSGValues
GetSGValues
GetSGCValues
Buffered RCB:
Report
GetBRCBValues
SetBRCBValues
Unbuffered RCB:
Report
GetURCBValues
SetURCBValues
Log CB:
Report
GetLCBValues
SetLCBValues
QueryLogByTime
QueryLogAfter
GetLogStatusValues
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(Conclusão)
Nome Atributo

Eventos
Genéricos da
Subestação (GSE)

Transmissão de
valores
amostrados

Descrição

Serviços Disponíveis

GOOSE CB:
Provê uma rápida e confiável distribuição
SendGOOSEMessage
de dados, troca de status binários dos
GetGoReference
IEDs no modelo de comunicação peer-to- GetGOOSEElementNumber
peer.
GetGoCBValues
Eventos genéricos da subestação
SetGoCBValues
orientados a objeto (GOOSE): Suporta a
GSSE CB:
troca de uma vasta gama de dados
SendGSSEMessage
comuns organizados por um DATA-SET.
GetGsReference
Evento genérico de estado da subestação GetGSSEElementNumber
(GSSE): Provê a capacidade de transferir
GetGsCBValues
as mudanças de estado
SetGsCBValues

Rápida e cíclica transferência
amostras,
por
exemplo,
transformadores de instrumentação

de
de

MulticastSVC
SendMSVessage
GetMSVCBValues
SetMSVCBValues
UnicastSVC
SendUSVessage
GetUSVCBValues
SetUSVCBValues
Select
SelectWithValue
Cancel
Operate
CommandTermination
TimeActivatedOperate

Controle

Descreve os serviços para controlar, por
exemplo, dispositivos ou grupos de
parâmetros de configuração

Tempo e
sincronização de
tempo

Provê a base de tempo para o dispositivo
e o sistema

TimeSynchronization

Transferência de
arquivo

Define a troca de blocos de dados como
arquivos

GetFile
SetFile
DeleteFile
GetFileAttributeValues

Fonte: Adaptado de (IGARASHI, 2008).

Uma vez definidos os modelos abstratos de serviços de comunicação,
a IEC 61850-8-1 tratará de especificar o mapeamento de objetos e serviços do
ACSI para o protocolo Manufacturing Message Specification (MMS) (ISO 9506)
e ethernet (ISO/IEC 8802-3). Esse mapeamento do ACSI para o MMS define
como os conceitos, objetos e serviços do ACSI serão implementados, usando
os serviços, objetos e conceitos do MMS. Para aqueles serviços ACSI definidos
pela IEC-61850-7-2 que não são mapeados para o MMS (os mais importantes,
GOOSE e Sampled Values (SV)), esta parte da norma define protocolos
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adicionais. Como os serviços GOOSE e Sampled Values são considerados
serviços de tempo crítico, estes são mapeados diretamente para a camada
ethernet, ou considerando o modelo de referência OSI, a sua segunda camada,
denominada camada de link de dados (IEC 61850-7-2, IEC 61850-8-1).
Voltando a figura 22 (página 62), é possível observar que a IEC 61850-7-2 é
quem define os serviços de troca de informações, e que a IEC 61850-8-1 é a
parte que vai definir a estratégia de mapeamento do nível ACSI ao nível de
rede.
A figura 33 aponta as partes da IEC 61850, responsáveis pelos setores
da pilha de comunicação que transporta os dados das camadas superiores até
as camadas mais primitivas (sendo a camada física, a mais primitiva delas). Na
camada física, os dados são transportados com seus encapsulamentos dos
protocolos anteriores, de forma serializada, ou seja, na forma de bits, enviados
em série até o receptor desejado, que removerá uma a uma as capsulas do
dado até a camada de aplicação (STALLINGS, 2005).
A novidade aqui é a IEC 61850-9-x, que trata das informações de
tempo crítico do tipo Sampled value (SV), sendo que a IEC 61850-9-2 trata do
mapeamento de serviços Sampled Value para uma rede padrão ethernet
(ISO/IEC 8802-3) enquanto a IEC 61850-9-1 trata da comunicação entre
elementos eletrônicos de medição, TCs, TPs e unidades de fusão (Merging
Units) e os dispositivos de vão, como relés de proteção.
É importante salientar que apesar da IEC 61850-9-X tratar do
mapeamento para os serviços de tempo crítico SV, ela não aborda o
mapeamento de GOOSE para ethernet. A parte responsável por este
mapeamento é a IEC 61850-8-1. A figura 33 não deixa isso claro, apesar de ter
sido retirada da IEC 61850-7-1.

83

Figura 33: Mapeamento de funções e objetos ACSI para ethernet e MMS.

Fonte: Adaptado de (IEC 61850 – 7-1, 2011, p.25).

A norma utiliza diversos protocolos normalizados pela própria IEC
61850 ou por outras normas. A combinação desses protocolos se traduz em
quatro meios diferentes para a troca de dados (IEC 61850-8-1,2011).


Mensagens Cliente/Servidor;



GOOSE;



GSSE;



Sincronismo temporal.

A figura 34 ilustra os tipos de mensagens, a pilha de protocolos e a
respectiva camada ISO/OSI a qual estão associadas.

Figura 34: Tipos de mensagens e seus protocolos.

Fonte: (Tatara, p.96 apud Campbell e Liang, 2008).
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Atendendo ao foco deste trabalho apenas os meios de mensagens dos
tipos Cliente/Servidor, GOOSE e sincronização temporal serão tratados aqui.
Adicionalmente uma subseção tratará de forma breve do padrão ISO/IEC 88023, 2014, já que define a rede ethernet que é utilizada por todos os tipos de
mensagens previstas na norma.

3.6.1 Mensagens Cliente/Servidor

As mensagens do tipo Cliente/Servidor são utilizadas para a
comunicação dita vertical, ou seja, não são utilizadas para troca de dados entre
IEDs que estejam num mesmo nível, por exemplo, o nível de vão. Como estas
mensagens utilizam todas as camadas de comunicação, pode-se dizer que são
informações muito confiáveis, porém, em razão disso, consomem muito tempo,
não sendo assim aplicável a troca de dados com criticidade temporal
(DUARTE, 2012, p. 28).
Na comunicação vertical, modo Cliente/Servidor, normalmente o
servidor é um IED (ou vários), que estão no nível de processo ou no nível de
vão, e que fornecerá dados ao cliente que via de regra estará no nível de
estação. Os dados são fornecidos por solicitação do cliente ou gerados
automaticamente a partir de eventos pré-definidos.
É comum a utilização genérica do termo MMS para a comunicação dita
vertical, no entanto, trata-se de um equívoco, já que o termo MMS
(Manufacturing Message Specification) trata-se apenas de um dos protocolos
da pilha de comunicação do sistema Cliente/Servidor. A figura 35 apresenta
uma ideia mais realista sobre a posição do MMS na comunicação vertical.
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Figura 35: Pilha de comunicação para mensagens Cliente/Servidor.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Y_IBCGsGs-s.

De outro modo se for realizada uma avaliação ainda mais criteriosa de
acordo com a IEC 61850, o modelo de referência ISO/OSI é então dividido em
dois perfis:
A– profile, ou perfil de aplicação: que reúne as camadas de aplicação,
apresentação e sessão.
T– profile ou perfil de transporte: que reúne as camadas de transporte,
rede, enlace de dados (link de dados) e camada física.
A figura 36 apresenta melhor essa ideia.
Figura 36: Modelo de referência ISO/OSI.

Fonte: Adaptado de (IEC 61850, 2011, p.24).
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O quadro 3, relaciona os protocolos e seus respectivos serviços para
as mensagens do tipo Cliente/Servidor, apenas no perfil de aplicação. Repare
que o protocolo MMS trata-se de um protocolo da camada de aplicação e
trabalha em cima de alguns outros protocolos que completam a pilha de
comunicação para este tipo de mensagem (IGARASHI, 2008).

Quadro 3: Serviços e protocolos para a comunicação Cliente/Servidor no
perfil de aplicação.
Camada do Modelo
OSI

Aplicação

Apresentação

Especificação
Nome
Manufacturing
Message
Specification
Association Control
Service Element
Connection Oriented
Presentation
Abstract Syntax

Sessão

Conection Oriented
Session

M/O

Serviço

Protocolo

ISO 9506-1:
2003

ISO 9506-2:
2003

ISO/IEC
8649: 1996
ISO/IEC
8822: 1994
ISO/IEC
8824-1: 1999
ISO/IEC
8323: 1996

ISO/IEC
8650: 1996
ISO/IEC
8823-1: 1994
ISO/IEC
8825-1
ISO/IEC
8327-1: 1997

Mandatório

Mandatório
Mandatório
Mandatório
Mandatório

Fonte: Adaptado de (IEC 61850, 2011, p.26).

Uma segunda pilha de protocolos pode ser verificada na IEC 61850
para o perfil de transporte. Para este perfil a norma prevê a correspondência
com o modelo TCP/IP ou com o modelo OSI, sendo que no mínimo o primeiro
deve ser atendido (IGARASHI, 2008).
Como foi visto o protocolo Manufacturing Message Specification (MMS)
é um protocolo da camada de aplicação. As mensagens que utilizam este
protocolo podem operar sobre o TCP/IP fornecendo um conjunto de serviços
para leitura, escrita, definição e criação de objetos de dados, ou seja,
disponibiliza a manipulação dos objetos, tornando possível, por exemplo, ações
de comando e controle de painéis do SAS.
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3.6.1.1 MMS

O protocolo de camada de aplicação Manufacturing Message
Specification (MMS) é descrito pela norma ISO 9506, onde a parte 1 (ISO
9506-1) trata de descrever os pedidos que os clientes enviam para o servidor,
enquanto a parte 2 (ISO 9506-2) trata da especificação do protocolo, ou seja,
define a syntax abstrata e concreta das funções definidas na parte 1. A
especificação do protocolo utiliza o padrão ISO 8824 (Abstract Syntax Notation
One, ASN.1) e 8825 (Basic Encoding Rules, BER) (SCHWARZ, 2008).
O MMS originalmente foi criado para realizar funções de controle
remoto de monitoramento de dispositivos como UTRs, CLPs (Controlador
Lógico Programável), controladores numéricos e controladores robóticos.
Trata-se de um conjunto de serviços para manipulação remota de variáveis,
programas, eventos, etc. O protocolo descreve o comportamento de dois
dispositivos de comunicação pelo método Cliente/Servidor onde o cliente pode
ser um sistema de monitoramento, um centro de controle ou outro relé
inteligente, enquanto o servidor representa um ou mais dispositivos ou todo
sistema. O servidor MMS representa os objetos que um cliente MMS pode
acessar. Enquanto o servidor modela dados reais (medição de temperaturas,
valores mensuráveis ou outro dado de um dispositivo), o cliente pode definir,
deletar, alterar ou acessar objetos via leitura e escrita (SCHWARZ, 2008).

3.6.2 GOOSE

Como já foi visto, as mensagens do tipo Generic Object Oriented
Substation Event (GOOSE) são mensagens mapeadas diretamente para a
camada de enlace de dados (link de dados) do modelo de referência ISO/OSI.
Tal característica, vem da necessidade da grande prioridade no fluxo de dados
de alguns tipos de mensagens num SAS. Essas mensagens são classificadas
pela IEC 61850 com os TAGs 1 e 1A e pertencem a classe Generic Substation
Events (GSE), que por sua vez pode ser sub classificada em GOOSE ou
Generic Substation State Event (GSSE) (NETTO, 2012, p. 65). O quadro 4
relaciona os tipos de mensagens abordados pela norma.
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Quadro 4: Classificação de mensagens para IEC 61850.
Tipo Mensagem

Descrição

1

Mensagem rápida
Trip
Mensagem de média velocidade
Mensagens lentas
Dados em rajadas
Funções de transferência de arquivos
Mensagens de sincronismo de tempo

1A
2
3

4
5
6

Fonte: Adaptado de (NETTO, 2012, p. 66).

De acordo com a IEC 81850-7-2, a diferença entre elas é que no
GOOSE um grupo de dados, conhecidos como Data Sets, são enviados
quando ocorre uma mudança qualquer em um dos atributos dos membros
associados aquela estrutura. Já o GSSE fornece a capacidade de transmitir
informações de mudança de estado numa estrutura fixa disponibilizada na rede
(NETTO, 2012). Neste trabalho tratar-se-á apenas das mensagens do tipo
GOOSE.
Os serviços de troca de informações do GOOSE são baseados no
mecanismo editor/assinante, onde o editor escreve valores em um buffer local
no lado do remetente, enquanto o assinante lê esses valores a partir de um
buffer no lado do assinante. O sistema de comunicação é responsável por
atualizar o buffer local dos assinantes e uma classe genérica de controle no
editor é utilizada para controlar o procedimento. A figura 37 apresenta uma
visão geral das classes e serviços do modelo GOOSE.
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Figura 37: GOOSE Control Block Model (GoCB).

Fonte: Adaptado de (IEC-61850-7-2, 2010, p.131).

Quando o valor de um ou mais atributos de dados (DataAttributes)
membro de um grupo de dados (Data Sets) sofre alguma alteração, o buffer de
transmissão do dispositivo Editor é atualizado com o serviço local publish, e
todos os dados então são transmitidos com uma mensagem GOOSE. O Data
Set pode conter vários membros, a numeração desses membros é chamada de
MemberOffset. As mensagens GOOSE contêm informações que permitem ao
IED receptor, reconhecer que um determinado status tenha mudado e em qual
o tempo da última mudança de status ocorreu.
Os principais elementos ilustrados pela figura 37 são também definidos
pela IEC 61850-7-2. A figura 38 ilustra a classe de dados GOOSE-CONTROLBLOCK (GoCB), seus atributos e serviços previstos.
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Figura 38: Definição do Bloco de Controle GOOSE (GoCB).

Fonte: Adaptado de (IEC-61850-7-2, 2010, P.132).

Por exemplo, pode-se citar o atributo ConfRev, que representa o
número de vezes que houve uma alteração das configurações de dados de um
determinado Data Set. Ou ainda, o serviço GetGOOSEElementNumber,
utilizado por um cliente para recuperar a posição como membro de um atributo
de dados selecionado em um Data Set associado a um GoCB. A norma define
cada um dos atributos e serviços da classe GoCB, assim como os diversos
parâmetros desses elementos. Por fim a IEC 61850-7-2 ainda define como
deve ser a sintaxe das mensagens GOOSE (IEC 61850-7-2, 2010).
Após a abstração de objetos e serviços que compõem as mensagens
GOOSE, a IEC 61850-8-1 trata de definir o mapeamento desses serviços para
a rede de comunicação. Desta forma todos os serviços ora abstraídos na IEC
61850-7-2 agora passam por uma série de definições na parte 8 para de fato
representarem dispositivos reais. Uma definição importante de ser citada em
qualquer trabalho é a característica de tempo de transmissão das mensagens
GOOSE. A IEC 61850-8-1 trata desta questão enquanto descreve o serviço
SendGOOSEMessage. O SCSM utiliza um esquema de retransmissão
específico para alcançar um nível apropriado de confiabilidade (IEC 61850-8-1,
2011).

91

A figura 39 ilustra o esquema de retransmissão adotado para
mensagens GOOSE.
Figura 39: Mecanismo de retransmissão de mensagens GOOSE.

Fonte: (IEC (2004b) apud Chemin Netto, 2012, p. 67).

A norma define o tempo T0 como tempo para retransmissão do Data
Set em condições estáveis, o tempo definido por (T0), representa o tempo T0
encurtado por um dado evento que exija o serviço SendGOOSEMessage.
Ocorrido o evento, o tempo T1 é o menor tempo de retransmissão do Data Set
após a ocorrência do evento. Os tempos T2 e T3 representam os tempos de
retransmissão até que se alcance as condições de estabilidade, chegando
novamente ao tempo T0. A norma ressalta que os aplicativos podem optar por
publicar ambas as transições de valores de atributos de dados transientes ou
pulsados. Outros aplicativos podem optar por publicar apenas em um evento
significativo.
De acordo com a norma o parâmetro timeAllowedToLive informa ao
receptor da mensagem o máximo de tempo que o mesmo deve esperar para a
próxima retransmissão, e caso não ocorra a retransmissão de conexão deve
ser considerada perdida. A definição dos tempos dos intervalos trata-se de uma
questão local, particular para cada aplicação.
Por fim, pode-se citar ainda uma questão interessante sobre o tempo
de transferência das mensagens GOOSE, o tempo de transferência da
mensagem de uma determinada função de um IED para outro é composto por
tempos individuais dos processadores de comunicação de cada IED somado
ao tempo de transmissão na rede de comunicação de dados, que inclui os
tempos de espera e processamento (latência) dos diversos dispositivos
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existentes na rede. O tempo de processamento não considera o tempo de
processamento necessitado pelo IED para gerar a saída de determinada
função (NETTO, 2012, p. 67).
A figura 40 ilustra as afirmações de Netto (2012, p.68), onde o tempo
total de transferência t é a soma dos tempos individuais 𝑡𝑎 , 𝑡𝑏 𝑒 𝑡𝑐 , onde 𝑡𝑎
representa o tempo em que a mensagem leva do topo da pilha de comunicação
do IED1 até alcançar a rede de comunicação, o 𝑡𝑏 é o tempo de tráfego da
mensagem a partir do IED1 até alcançar a camada mais primitiva da pilha de
comunicação do IED2 e finalmente o tempo 𝑡𝑐 é o tempo que o processador de
comunicação do IED2 leva para transitar a mensagem desde a camada mais
primitiva até a camada de aplicação.

Figura 40: Tempo de transferência.

Fonte: (NETTO, 2012, p. 68).

3.6.3 Sincronismo temporal

Os dispositivos compatíveis com IEC 61850 de vários fornecedores
devem ter um formato comum para marcação de tempo. Deve ser possível
comparar a sequência de eventos no sistema para qualquer tipo de análise de
evento. O requisito resultante é que os relógios dentro de todos esses IEDs
sejam sincronizados para um fuso horário coerente com razoável precisão (IEC
61850 – 5, 2013, pg. 61).
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A precisão de tempo é requerida para registro de falhas pela IEC
61850-5, dentro do barramento de estação, através da tabela 3, permitindo que
o sequenciamento dos eventos, o que levara à condição de que as falhas
possam ser precisamente datadas (time-stamp). Com os eventos e seus
horários de forma cronológica adequada, as causas do problema podem ser
identificadas, permitindo a tomada de ações corretivas necessárias.
Para alcançar uma sequência correta de eventos em diferentes pontos
no SAS, uma marcação de hora com um horário global de precisão é
necessária. Assim, todos os dispositivos envolvidos devem ser sincronizados
com a precisão solicitada. O quadro 5 relaciona as diferentes classes de tempo
de sincronização para as diferentes modalidades de eventos (IEC 61850 – 5,
2013, pg. 61). Para simplicidade de definição e verificação, a precisão é
definida como a diferença para uma referência de tempo comum, por exemplo
um relógio mestre global baseado em GPS.

Quadro 5: Classes de aplicação do tempo de sincronização para estampa de
tempo ou amostragem.
Classe de tempo
de sincronização

Precisão (µS) Erro
de sincronismo

TL

>10.000

T0

10.000

T1

1.000

T2

100

T3

25

T4

4

T5

1

Aplicação
Baixa precisão de sincronização de tempo diversos
Marcação de tempo de eventos com uma precisão
de 10ms
Marcação de tempo de eventos com uma precisão
de 1ms
Marcação de tempo de cruzamentos de zero e de
dados para a verificação sincronizada distribuída.
Tags de tempo para suportar o ponto na
comutação de onda
Diversos
Marcação de tempo de amostras, respectivamente,
alta amostragem sincronizada
Marcação de tempo de alta precisão de amostras,
respectivamente, amostragem sincronizada alta

Fonte: Adaptado de (IEC 61850-5, 2013, p61).

Para atingir a sincronização dos tempos de comunicação, pode ser
utilizado os protocolos SNTP, IRIG-B e IEEE 1588. O uso do SNTP, mesmo
sendo um protocolo incluído na série IEC 61850 pode não fornecer a precisão
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desejadas na rede. Existem alguns fabricantes que alegam que o SNTP não é
adequado para as aplicações com precisões de até 1μs previstas na IEC 61850
(IGARASHI, 2008). Como alternativa existe o IRIG-B de maior precisão. O
padrão para sincronização IEEE 1588 lançado em 2002 também é previsto em
norma.

3.6.4 Sampled Values

As mensagens Sampled Value (SV) originam-se dos elementos de
medição (TC’s e TP’s) eletrônicos, que estão conectados nas entradas dos
IEDs, esta conexão possibilita o envio dos sinais já digitalizados via rede
ethernet. Com isso os sinais são disponibilizados a todos os IEDs da rede. Esta
seria uma forma de definição simplista dos SVs (TATARA, 2012, p. 97).
São utilizados na transmissão de valores analógicos os quais são
digitalizados e sinais digitais. Em sua maioria os valores analógicos
representam grandezas elétricas (tensão e corrente) que são obtidas de
barramentos e/ou conexões entre equipamentos elétricos. Os sinais digitais
representam as informações discretas do campo, ou seja, as informações
recebidas dos sensores e chaves (TATARA, 2012, p. 97)
Essas mensagens necessitam de uma atenção especial quanto a
restrições de tempo, pois o conjunto de valores amostrados será usado no
receptor para reconstruir o valor original da grandeza medida (TATARA, 2012,
p. 97).

3.6.5 Ethernet

Para as camadas físicas e de enlace, várias tecnologias de rede foram
criadas ao longo do tempo para uso em LANs, mas pela sua simplicidade,
escalabilidade, alta velocidade e menor custo do hardware associado, a
ethernet acabou sendo a mais utilizada em redes LAN, desempenhando um
papel fundamental para o funcionamento das redes IEC 61850. (NETTO, 2012,
p. 46).
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O método de acesso Carrier Sense Multiple Access with Collision
Detection (CSMA/CD) é largamente utilizado na rede ethernet, ele trabalha
analisando o meio de comunicação, caso disponível transmite, porém, se uma
colisão é verificada durante a transmissão, emite-se um sinal de interferência
para que todas as estações tenham conhecimento da colisão e interrompam a
transmissão, após o envio do sinal de interferência, espera-se um tempo
aleatório e retorna-se a tentativa de transmissão novamente. Este desempenho
de tempo não determinístico precisa ser considerado para as aplicações
críticas em termos de tempo, tais como proteção ponto-a-ponto e mensagens
de controle. (NETTO, 2012, p. 47).
A figura 41 traz uma característica marcante sobre as redes ethernet, é
que ela possibilita a utilização de diversos protocolos em uma mesma rede,
reduzindo a dificuldade de migração de alguns sistemas para IEC 61850, pois
em alguns casos específicos, existe a necessidade de permanência de
utilização de outro protocolo não previsto na norma (TATARA, 2012, p. 110).

Figura 41: Encapsulamento de protocolos na rede ethernet.

Fonte: (TATARA, 2012, p. 110).

Mesmo a rede ethernet não sendo desenvolvida especificamente para
operação em subestações e outros ambientes desfavoráveis como indústrias,
por exemplo, existe um grande interesse na utilização desta arquitetura nesses
locais, devido ser mais simples sua utilização e ampliação, bem como seus
conceitos estão bem difundidos (DUARTE, 2012, p. 42).
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3.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo dirigido visto no Capítulo 3 procurou introduzir à norma IEC
61850, agora, este será a base necessária para acompanhar os próximos
passos deste trabalho, o entendimento dos detalhes do projeto do estudo de
caso e da análise da aderência deste a norma.
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4

ESTUDO DE CASO

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este capítulo apresenta uma descrição dos pontos mais importantes do
estudo de caso. Serão apresentados exemplos da aplicação real que mais
adiante no capítulo 5, servirá de base para checar a aderência às
particularidades da norma apresentadas no capítulo 4. Trata-se da construção
do terceiro pilar do embasamento proposto inicialmente e a figura 42 posiciona
este capítulo na estrutura geral do trabalho.

Figura 42: Terceiro pilar - Estudo de caso
[IEC 61850]
X
[PAINEL]
APLICAÇÃO
REAL

[PAINEL]

[IEC 61850]

PROJETO

CONTEXTO

DE

HISTÓRICO
[IEC 61850]

MODERNIZAÇÃO

ESTUDO
DIRIGIDO

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018)

4.2 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE CASO

O estudo de caso trata da substituição/modernização de um painel
elétrico do tipo CDC em uma refinaria de petróleo. Devido a importância das
cargas alimentadas pelo painel, a dificuldade e risco em se realizar as
manutenções de rotina e sua obsolescência em relação ao restante do sistema
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de automação elétrica da refinaria, optou-se pelo projeto de modernização
daquele CDC.
Apesar da refinaria contar com um moderno sistema de automação
elétrica, a subestação, ao qual o CDC pertence, é uma instalação antiga que
necessitou de ampliação devido aos grandes investimentos para implantação
de novas unidades operacionais ao parque de refino. Atualmente, boa parte da
subestação ainda continua operando com painéis sem comunicação via rede
ethernet e estes deverão ser modernizados em investimentos futuros.
O painel em questão é alimentado por duas fontes de 0,48 kV, por
meio de dois dutos de barras. Estes dutos de barras não foram substituídos
neste projeto, apenas tiveram os trechos de conexão ao novo painel
adaptados. Cada duto de barras é interligado ao enrolamento secundário de
um transformador 13,8 kV – 0,48 kV de modo que um dos dutos alimenta uma
seção de barramentos denominada de barra A, enquanto o outro alimenta a
seção denominada de barra B. O disjuntor de interligação (TIE) possibilita a
conexão entre as duas barras, mas em operação normal, as barras operam
normalmente de forma independente sendo alimentadas por suas respectivas
fontes.
Toda a infraestrutura de comando, proteção e monitoramento, que
antes era composta por fios de cobre que enviavam e recebiam sinais de uma
UTR, passou a ser composta por uma rede de fibra óptica interligada ao
sistema de automação de subestação da refinaria, que é baseada no padrão
IEC

61850.

Os

antigos

relés

de

proteção

eletromecânicos

foram

descontinuados e agora os IEDs respondem pela função de proteção de seus
respectivos vãos e ainda armazenam as lógicas de intertravamentos e controle
do painel. A comunicação entre IEDs do nível de vão (comunicação horizontal)
é realizada através do protocolo GOOSE. Já o fluxo de sinais de
monitoramento e controle de todo o painel é realizada por serviços do tipo
Cliente/Servidor. Todo esse tráfego de dados flui por meio de uma rede de
comunicação padrão ethernet com cabos de fibra óptica e o sincronismo
horário ditado por um sinal captado por antena e um módulo GPS.
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A figura 43 ilustra um diagrama unifilar simplificado do painel do estudo
de caso.
Figura 43: Unifilar simplificado do painel do estudo de caso.

Fonte: Adaptado da documentação do estudo de caso.

São onze IEDs instalados no painel, sendo cada um deles associado a
um disjuntor. Os IEDs instalados nas entradas A, B e TIE, são do modelo REC
670, enquanto os IEDs dos alimentadores são do modelo REF 615, ambos
fornecidos pelo fabricante ABB. A figura 44 traz uma visão frontal do painel.

Figura 44: Frontal do painel do estudo de caso.

Fonte: Documentação do fabricante.
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4.3 ARQUITETURA E TOPOLOGIA

Seguindo o padrão estabelecido para todas as instalações daquele
parque de refino, optou-se pela implantação parcial da IEC 61850, ou seja, o
estudo de caso não conta com um barramento de processo. Assim, as
entradas e saídas binárias e analógicas do antigo painel migraram para o novo
CDC. Essa migração manteve a interligação entre os TCs e TPs e os IEDs via
fiação elétrica.
Por outro lado, uma grande quantidade de informações está agora
disponível para o nível de estação através de rede de comunicação. Esses
dados complementam de forma significativa as ações de comando, controle e
monitoramento do novo painel.
A figura 45 ilustra a topologia de rede utilizada para interligar os IEDs
ao sistema de automação da refinaria. Uma rede ethernet, composta por pares
de fibra óptica multimodo, interliga cada uma dos IEDs do estudo de caso ao
painel de switches 1. Neste painel, dois switches configuráveis recebem as
fibras oriundas dos IEDs, sendo que os IEDs da barra A mais o IED da entrada
A são conectados ao switch 1 (tracejado azul) e os IEDs da barra B, o IED do
TIE e o IED da entrada B (tracejado vermelho) são conectados ao switch 2. O
painel de switches 1 conecta a sub rede ethernet do estudo de caso ao
restante do sistema de automação elétrica da refinaria através de dois cabos
de fibra óptica

lançados até o painel de switches 2. Ainda no painel de

switches 1, módulo e antena GPS capturam e enviam o sinal de sincronismo de
tempo via rede de comunicação, não há uma rede dedicada para esse fim.
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Figura 45: Conexão dos IEDs à rede de comunicação do SAS.

Fibra óptica

Fonte: Adaptado da documentação do estudo de caso.

A figura 46 detalha a interligação entre os painéis de switch 1 e 2 , a
distribuição do pares de fibra óptica (oriundos dos IEDs) no painel de switches
1 e a conexão do módulo GPS ao switch 1. Trata-se da ampliação de trecho da
figura 45.
Figura 46: Painéis de interligação de rede de comunicação.

Fonte: Adaptado da documentação do estudo de caso.

4.4 VIRTUALIZAÇÃO DO SAS

Os elementos físicos do painel e as funções envolvidas na automação
do mesmo são representados virtualmente através de elementos chamados de
blocos de funções que são disponibilizados pela ferramenta de configuração do
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IED. Estes blocos desempenham diferentes funcionalidades como préprocessamento, controle, proteção, monitoramento e comunicação. Para
demonstrar a prática dessas aplicações, serão apresentados dois blocos
relacionados aos nós lógicos XCBR e MMXU (ABB - ASEA BROWN BOVERI,
2009, p. 41).

4.4.1 Nó lógico XCBR
O bloco de função CBXCBR atua como o elemento que representa os
disjuntores do painel possibilitando seu controle e disponibilizando acesso ao
status do equipamento. O prefixo CB no nome do bloco é previsto pela norma e
fica à disposição do fabricante escolher qual a semântica que melhor o atende.
A figura 47 ilustra a tela utilizada para a composição de um DataSet.
Na ilustração é possível observar os Objetos de Dados (DO) e Atributos de
dados (DA) do bloco CBXCBR. Uma vez inserido como membro do Data Set,
esses elementos serão enviados à rede de comunicação sempre que esse
envio for determinado pelas configurações dos blocos de controle (Control
Blocks). A lista de DA que compõe o Data set em questão, está destacado em
vermelho na figura 47.

Figura 47: Nó lógico XCBR disponível para compor o Data set.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Os sinais que indicam o estado do disjuntor são enviados via cabo
elétrico da régua de contatos auxiliares do disjuntor até as entradas binárias do
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IED a ele associado. A figura 48 ilustra quatro diferentes sinais oriundos da
régua de contatos do dispositivo.
Figura 48: Entrada binária do IED.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

A partir desse ponto essas informações podem ser utilizadas em
qualquer parte da lógica de funcionamento do painel. A figura 49 ilustra o bloco
lógico CBXCBR1 recebendo dois desses sinais.

Figura 49: Bloco de controle do disjuntor XCBR.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Ainda na figura 49, analisando a variável da entrada AU_OPEN, notase o sinal ABERTURA_AUTOMÁTICA_DJ. Trata-se de um comando de
abertura automática do disjuntor, cuja origem, pode estar relacionada entre
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outras variáveis, a um sinal GOOSE chamado de GOOSE_ENT_86. A figura 50
ilustra a situação.

Figura 50: Porta lógica OU para abertura automática do disjuntor.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

4.4.2 Nó lógico MMXU
A medição dos valores de corrente, tensão, potência e frequência é
realizada pelo bloco de função MMXU. O bloco de função disponibilizado pela
ferramenta de configuração do IED recebe o prefixo C quando utilizado para
medições de corrente e V quando utilizado para medição de tensões.
Para a recepção dos sinais analógicos oriundos dos TCs e TPs
instalados no painel e transformadores, são utilizados os blocos SMAI (Signal
Matrix for Analog Inputs). Estes blocos são responsáveis pela função de préprocessamento do sinal analógico recebido e, uma vez inseridos no projeto, é
criada uma interligação entre os canais de entrada analógicos do IED e estes
blocos. A figura 51 ilustra a recepção de sinais de corrente das fases A, B e C
por blocos do tipo SMAI.
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Figura 51: Blocos SMAI.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Com a ferramenta Signal Matrix é realizado a associação dos canais
analógicos com os blocos de funções. A figura 52 exemplifica esta afirmação
com a interligação de canais de corrente, linhas, com as entradas dos blocos
SMAI, colunas.
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Figura 52: Associação de canais analógicos ao bloco de função SMAI.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Uma vez realizada a recepção dos sinais analógicos de tensão e
corrente através dos blocos tipo SMAI, esses sinais são disponibilizados às
lógicas de medição, proteção e controle do sistema através das saídas dos
blocos SMAI. A figura 53 ilustra a recepção do sinal de corrente e tensão pelos
blocos de medição CMMXU e VMMXU.

Figura 53: Blocos de medição MMXU

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Já na figura 54 sinais de tensão e corrente são recebidos pelo bloco de
proteção OC4PTOC.
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Figura 54: Bloco com função de proteção PTOC.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

E na figura 55, outro bloco de função de proteção, porém de
sobrecorrente residual, recebendo sinais de corrente e tensão oriundos de
blocos SMAI.

Figura 55: Blocos com função de proteção de corrente PTOC.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Foram citados apenas alguns blocos de funções que representam o
SAS de forma virtualizada. O quadro 6 relaciona outros blocos utilizados no
estudo de caso e algumas de suas funções.
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Quadro 6: Blocos de funções do estudo de caso.
Bloco de Função

Descrição

GOOSE

MMS

SCSWI
EF4PTOC

Comando Remoto Liga/Desliga disjuntor
Sobrecorrente Instantâneo /temporizado

Não
Não

Sim
Sim

XGGIO

- Supervisão de bobina de disjuntor;
- Mola carregada;
- Minidisjuntores atuados.

Não

Sim

Não
Não

Sim
Sim

Não

Sim

Sim

Sim

UV2PTRC
OV2PTRC
SPC8GGIO
CBCSWI

Subtensão
Sobretensão
-Habilita/Desabilita transferência automática;
- Configurações LA,LB e UA.
Posição de disjuntor

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

4.5 ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Os modelos de IEDs utilizados no estudo de caso são exclusivamente
dispositivos do fabricante ABB, sendo o modelo REC 670 utilizado para as
colunas de entrada e interligação e o modelo REF 615 para as colunas de
alimentadores. A configuração e parametrização desses IEDs é realizada pelo
software PCM 600 fornecido pelo fabricante dos IEDs. É a partir dessa
ferramenta que também são configurados os elementos de comunicação
GOOSE, Cliente/Servidor e Sampled Values.
A figura 56 ilustra a estrutura do projeto do estudo de caso. O elemento
superior PN representa o projeto criado ou importado pelo PCM 600. Ele
contém todo o restante da estrutura composta pela SE, o painel e seus IEDs.
Como os demais painéis desta subestação ainda não compõem a rede IEC da
refinaria, os mesmos não são representados no projeto em análise.
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Figura 56: Estrutura do projeto na ferramenta de configuração do IED.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Na figura 57 pode-se observar a estrutura com um nível a mais de
expansão. Já é possível observar os tópicos IED Configuration e Application
Configuration. Enquanto o primeiro apresenta elementos configuráveis
diretamente relacionados ao IED, como por exemplo, objetos de conexão de
rede e de sincronização de tempo, o segundo é relacionado a aplicação,
carregando em sua estrutura elementos configuráveis de proteção, controle,
supervisão e outros.
Figura 57: Árvore do projeto expandida.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.
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4.5.1 Geração dos arquivos de configuração

O PCM 600 serve como uma interface amigável para a geração dos
arquivos de configuração SCL. Porém ele desempenha apenas o papel de
ferramenta de configuração do IED. Para a geração de arquivos *.scd, o
fabricante fornece outro software, o CCT600. Trata-se da ferramenta de
configuração do sistema, a qual não será explorada neste trabalho (ABB ASEA BROWN BOVERI, 2011, p. 28).
O PCM 600 permite a importação e exportação dos arquivos de
configuração do sistema e do IED. A partir da figura 58, verifica-se o caminho
para a exportação do arquivo de configuração do sistema (*.scd). É possível
ainda observa que este arquivo é gerado a partir do nível de SE, que engloba
todo o painel e seus IEDs.
Figura 58: Exportação de arquivo SCL.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

A figura 59 mostra a extensão *.scd disponível para salvar o arquivo
SCL.
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Figura 59: Exportando arquivo do tipo *.scd.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Na sequência, a partir da figura 60, verifica-se o caminho para a
geração dos arquivos de configuração do IED. Observa-se que o ponto de
partida na árvore do projeto é o IED.
Figura 60: Exportação de arquivos de configuração do IED.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

A figura 61 mostra as extensões disponíveis para salvar o arquivo SCL.
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Figura 61: Exportando arquivos do tipo *.cid e *.icd.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Como foi visto no capítulo anterior, os arquivos SCL são elaborados com
linguagem xml. Desta forma, podem ser acessado por qualquer programa que
execute esta extensão, inclusive o bloco de notas do Windows. A figura 62
ilustra um trecho do arquivo *.scd que foi exportado do PCM 600 e aberto a
partir do bloco de notas do Windows. Trata-se da lista de membros do Data Set
StatUrg.
Figura 62: Trecho de código em xml do arquivo *.scd.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.
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4.6 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
Para a configuração dos serviços de comunicação o PCM 600 dispõe
da ferramenta IEC 61850 Configuration, ela é utilizada para engenharia de
fluxo de dados GOOSE, Cliente/Servidor e de barramento de processo. Dentre
as principais funções desta ferramenta, estão a configuração de Data Sets,
control blocks e subredes. A seguir serão apresentados exemplos de
aplicações desses serviços de comunicação retirados do estudo de caso.

4.6.1 GOOSE

As mensagens do tipo GOOSE são publicadas na rede de acordo com
os parâmetros ajustados no GOOSE Control Block (GoCB) e nos Data Sets.
Analisando o estudo de caso, a partir do IED associado ao disjuntor 52_2A01,
pretende-se avaliar a aplicação destes dois elementos. A figura 63 ilustra o
IED2A01 selecionado e o caminho para que se possa acessar a ferramenta
IEC 61850 Configuration.
Figura 63: Caminho para o IEC 61850 Configuration.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

A figura 64 ilustra a tela da ferramenta IEC 61850 Configuration para o
modo de comunicação GOOSE. O setor destacado em verde, indica quais são
os assinantes dos Data Sets enviados pelo IED2A01, ou seja, todos os demais
IEDs do painel podem receber as mensagens GOOSE enviadas pelo IED2A01,
porém só aqueles selecionados assinarão a mensagem. É ainda nesta tela que
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se pode acessar o GoCB, a partir da aba GOOSE Controls, selecionada em
vermelho.

Figura 64: Tela do IEC 61850 Configuration para modo GOOSE.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

A figura 65 ilustra a tela com os membros do Data Set (da IEC 61850 data members) do IED2A01 (seleção em vermelho). Aqui é possível selecionar
os objetos de dados e seus atributos, previstos para as diferentes funções que
o IED é capaz de realizar e cujos blocos de funções já tenham sido
configurados pela ferramenta Application Configuration. No exemplo ilustrado
pela figura 65 pode-se observar, por exemplo, os membros:

O



LD0.PHIPTOC1.Op.general(ST);



LD0.PHLPTOC1.Str.general(ST);

membro

LD0.PHIPTOC1.Op.general(ST)

está

relacionado

a

proteção de sobrecorrente porque opera com o nó lógico PTOC. O prefixo PHI
indica que se trata de uma proteção instantânea de fase. O objeto de dado Op
carrega a informação que indica se a proteção está atuada (nível lógico 1) ou
normalizada (nível lógico 0) e o atributo de dado general indica que a proteção
é aplicável às três fases.
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De forma similar, o membro LD0.PHLPTOC1.Str.general(ST) é
utilizado para proteção de sobrecorrente e o prefixo PHL indica que se trata de
uma proteção de fase porém temporizada. O atributo Str indica se a proteção
foi sensibilizada (nível lógico 1) ou normalizada (nível lógico 0).
Figura 65: Membros do Data Set do IED2A01.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Analisando o arquivo *.scd é possível localizar a lista do Data Set
.ds_Alim, o mesmo ilustrado na figura 65. No recorte retirado do arquivo de
configuração, é possível observar todos os objetos de dados daquele Data Set.
O recorte é ilustrado pela figura 66.
Figura 66: Recorte de trecho do arquivo de configuração do tipo*.scd.

Fonte: Arquivo *.scd.
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Uma vez acessada a aba GOOSE Controls, através do painel Object
Properties é possível observar as propriedades para o GoCB. Dentre as
propriedades, verifica-se os parâmetros Max time e Min time, cujos quais vão
determinar o máximo e mínimo tempo de envio dos Data sets em condições
normais de operação. A figura 67 ilustra o painel de propriedades Object
Properties.
Figura 67: Parâmetros do GOOSE Control Blocks.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Até aqui foram vistos detalhes da configuração para envio das
mensagens GOOSE. Na figura 68 é possível verificar o acesso à ferramenta
Signal Matrix através do IED alimentador de cargas da barra A. O objetivo aqui
é verificar como é feita a recepção dos objetos de dados publicados na rede
pelos diversos IEDs a ela conectados.
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Figura 68: Acessando o Signal Matrix.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

A tela do Signal Matrix ilustrada pela figura 69, mostra todos os IEDs
publicadores de GOOSE em colunas. Enquanto as linhas mostram os blocos
receptores dessas mensagens. A seta cinza indica o sentido do fluxo de dados.
Com o Signal Matrix expandido, pode-se observar de forma mais clara
o relacionamento entre os atributos de dados (Data Attributes na figura 69) dos
IEDs publicadores e o bloco de recepção GOOSE (GOOSEBINRCV) do IED
assinante.
Há uma observação relevante para a figura 69, que, apesar de passar
a impressão de que as mensagens estão sendo recebidas por um porta out e
não in, não é isso que ocorre. O que ocorre de fato e que as mensagens
recebidas pelo bloco GOOSEBINRCV, mais tarde serão utilizadas pela
ferramenta Application Configuration, e lá poderá ser observado que as
mensagens seguirão o fluxo da lógica a partir da porta out à qual ela estiver
associada no Signal Matrix.
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Figura 69: Signal Matrix expandido - Recepção GOOSE do IED2A.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

No exemplo a seguir, será observado como as saídas (outs) dos blocos
receptores de GOOSE participam da programação das lógicas de execução.
4.6.1.1 Falha de disjuntores à jusante – 50BF
Este exemplo descreve a aplicação GOOSE para a função ANSI 50BF.
Diante de um evento no alimentador ligado ao disjuntor 52_2A01 (alimentador
de carga da barra A), e em caso de falha de abertura deste, um sinal deve ser
enviado ao disjuntor imediatamente à montante, de forma que este seja aberto
protegendo em tempo hábil o alimentador em falta. Trata-se de uma aplicação
com alta criticidade temporal, assim mensagens do tipo GOOSE devem ser
utilizadas. A figura 70 ilustra a configuração do painel em Ua1 e a ocorrência de
uma falta no alimentador 2A01.

1

Existem basicamente três configurações diferentes para o painel do estudo de caso: Ua –
Painel sendo alimentado pela entrada A e pela entrada B, com o disjuntor de interligação de
barras (TIE) aberto. LA – Todo painel alimentado pela entrada A, com o disjuntor TIE fechado e
o Disjuntor da entrada B aberto. LB - Todo painel alimentado pela entrada B, com o disjuntor
TIE fechado e o Disjuntor da entrada A aberto.
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Figura 70: Configuração em U Aberto Ua e falta no alimentador 2A01.

Fonte: Relatório de testes do estudo de caso.

Caso a abertura do disjuntor 52_2A01 falhe por qualquer razão. O
disjuntor à montante 52_2A deve abrir. A configuração final é ilustrada pela
figura 71.
Figura 71: Configuração final após falha de abertura do disjuntor 52_2A01.

Fonte: Relatório de testes do estudo de caso.
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O bloco de função utilizado para a proteção de falha de disjuntor é o
CCBRBRF. A saída de retrip2 utilizada no estudo de caso é a saída identificada
como TRBU do bloco, que se trata de uma saída de trip a partir de uma lógica
de segurança interna do bloco de função, vinculada a um temporizador. O
bloco ainda dispõe de outra saída identificada como TRRET, que também está
vinculada a um segundo temporizador. No estudo de caso esta saída não é
utilizada. O quadro 7 relaciona as saídas do bloco de função CCBRBRF com o
objeto de dado definido pela IEC 61850-7-4. Esta associação é automática na
criação do bloco no Application Configuration não demandando do usuário
qualquer ação complementar.

Quadro 7: Relação entre bloco de função e objeto de dados.
Data
Object

OpEx

Opln

Tipo de Data
Object

b_dACT

b_dACT

Data
Attribute

Restrição
de função

Saída

general

ST

TRBU

q

ST

TRBU

t

ST

TRBU

general

ST

TRRE
T

q

ST

TRRE
T

t

ST

TRRE
T

Descrição
Retrip de função de proteção
de falha de disjuntor
Retrip de função de proteção
de falha de disjuntor
Retrip de função de proteção
de falha de disjuntor
Back-up de função de
proteção de falha de
disjuntor
Back-up de função de
proteção de falha de
disjuntor
Back-up de função de
proteção de falha de
disjuntor

Fonte: 650 Series – IEC 61850 Communication protocol manual, 2011, p.144

A figura 72 ilustra o bloco da função 50BF na ferramenta Application
Configuration.

2

Repetição de sinal de trip, associado a um determinado tempo configurável no bloco de
função.
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Figura 72: Ferramenta Aplication Configuration - Bloco para 50BF.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Na figura 73 observa-se que o Data Object OpEx do Logical Node
CCBRBRF1 é um dos membros do Data Set do IED2A01.
Figura 73: Membros do Data Set do IED2A01.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Na figura 74 é possível observar que o objeto de dado OpEx é um dos
selecionados para o bloco receptor de GOOSE do IED2A.
Figura 74: Recepção de GOOSE do IED2A e membros do Data Set do IED2A01.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.
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Uma vez vinculados ao bloco de recepção GOOSE do IED assinante
(neste caso o IED2A), este sinal segue para a lógica configurada neste IED. A
partir da ferramenta Application Configuration pode-se observar o percurso do
sinal até a conclusão do trip do IED2A.
Como mostra a figura 75, o objeto de dado OpEx está vinculado a
saída out_01 do bloco GOOSEBINRCV. A partir desta saída, o sinal segue a
lógica de trip até seu destino final que é uma saída binária do IED.
Figura 75: Caminho para trip do sinal GOOSE de 50BF.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

A figura 76 ilustra a concentração de todos os sinais GOOSE dos
disjuntores adjacentes para abertura do disjuntor de entrada 52_2A.
Figura 76: Concentração dos sinais GOOSE dos disjuntores a jusante do 52_2A.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.
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A figura 77 ilustra a seção da lógica que concentra todos os sinais de
trip para o disjuntor 52_2A.
Figura 77: Concentração dos sinais de trip para o disjuntor 52_2A.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Por fim, a figura 78 mostra o direcionamento do sinal de trip para uma
saída binária do IED2A. Esse sinal será o responsável pela abertura do
disjuntor 52_2A.
Figura 78: Envio de sinal de trip para saída binária do IED2A01.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED
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No recorte do diagrama funcional ilustrado pela figura 79, observa-se a
associação do contato do IED junto à linha da bobina de abertura do disjuntor
52_2A (circuito funcional do painel).
Figura 79: Sinal de trip para 52_2A.

Fonte: Diagrama funcional.

4.6.2 Cliente/Servidor
Da mesma forma como foi visto para as mensagens GOOSE, para o
fluxo de mensagens do tipo cliente/servidor, são configurados Data sets e
control blocks. Os control blocks para os serviços de comunicação vertical são
chamados de Report Control Blocks (RCB). A tela da ferramenta IEC 61850
Configuration no modo cliente/servidor é ilustrada abaixo pela figura 80. Nela é
possível observar oito Data sets com possibilidade de relacionamento com
cinco diferentes clientes. A seta acinzentada mostra a direção do fluxo de
dados, ou seja, parte do IED no nível de vão e sobe em direção aos clientes no
nível de estação. O IED se comporta então como um servidor.
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Figura 80: Ferramenta IEC Configuration - Modo Cliente/Servidor.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Uma vez expandida a tela de um Data set do IED2A01 (nomeado como
MeasFlt), é possível observar alguns dos objetos de dados que o compõem. No
Data set ilustrado pela figura 81 observa-se os blocos de funções CMMXU,
RESCMMXU, FMMXU, PEMMXU, VSMSQI, VMMXU e RESVMMXU. Neste
caso, todos os blocos têm função de medição.
Figura 81: Data set MeasFlt do IED2A01.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Já na figura 82, observa-se a tela Object Properties onde ficam os
parâmetros configuráveis dos RCBs. Para citar alguns parâmetros de
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destaque, pode-se relacionar os parâmetros do sub tópico Trigger Options, cuja
função é determinar que tipo de mudança resulta no disparo de envio do Data
set à rede. No exemplo em questão, a opção Cyclic está setada como No, ou
seja, o envio dos Data sets não são ditados nesse caso por um ciclo de tempo.
Por outro lado, com a opção Data Change setada como Yes, qualquer
alteração de atributo de dado provoca o envio do Data set.
Figura 82: Configuração dos RCBs.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Como exemplo pode-se verificar na lista de membros do Data Set da
figura 81 (nomeado como MeasFlt), os membros:


LD0.VMMXU1.PhV (MX);



LD0.CMMXU1.A (MX).

O membro LD0.VMMXU1.PhV(MX) carrega valores medidos de
tensão, já que está associado ao nó lógico MMXU e ao prefixo V. O objeto de
dado PhV por sua vez carrega os valores de magnitude de tensão medidos
entre fases.
Já o membro LD0.CMMXU1.A(MX) carrega valores medidos de
corrente, já que está associado ao nó lógico MMXU e ao prefixo C. O objeto de
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dado A por sua vez carrega os valores de amplitude de corrente medidos nas
fases.
Ainda, a relação de membros do Data set MeasFlt estudado neste
tópico pode ser verificada a partir de consulta ao arquivo SCL gerado pelo PCM
600. A figura 83 ilustra o trecho do arquivo.
Figura 83: Trecho do arquivo *.scd - Data set MeasFlt.

Fonte: Arquivo *.scd do estudo de caso.

Por fim, analisando a seção de comunicação cliente/servidor, nota-se
que parte dos sinais binários são enviados a partir do bloco de função
SP16GGIO. A figura 84 mostra um dos blocos SP16GGIO do estudo de caso e
os sinais que são enviados a rede.
Figura 84: Envio de mensagem padrão Cliente/Servidor.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.
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4.6.3 Sampled Values
Como já foi visto nesse trabalho, o projeto do estudo de caso não prevê
a concepção de um barramento de processo. Desta forma, os valores de
tensão e corrente coletados a partir de TCs e TPs são enviados por fio metálico
até as entradas analógicas do IED. Esses canais analógicos são interligados a
blocos de funções para desempenhar as diversas funções do SAS. A figura 85
mostra que não existem Data sets para esse modo de comunicação no projeto.
Figura 85: Comunicação do barramento de processo - IEC 61850 Configuration.

Fonte: Ferramenta de configuração do sistema.

4.6.4 Sincronismo
O serviço de sincronização de tempo é disponibilizado na rede de
comunicação dos IEDs através do switch SW5 do painel de swithes 1. O
serviço é prestado a partir de captação de sinal de GPS por uma antena que é
conectada ao módulo de GPS Reason RT430. O módulo recebe o sinal e o
envia a rede de acordo com o protocolo NTP (Network Time Protocol). Esse
módulo está instalado no painel de switches 1 de acordo com a figura 45.
A figura 86 ilustra a configuração do módulo de GPS REASON e o
endereço IP das portas do switch ao qual o módulo está conectado.
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Figura 86: Tela de configuração do GPS REASON RT430.

Fonte: Software de configuração do GPS.

A figura 87 ilustra as telas de configuração do switch SW5. A parte
superior da figura mostra que o módulo atuará como um servidor de
mensagens NTP, enquanto a parte inferior da figura mostra alguns dados de
data e tempo captados pela antena GPS.

Figura 87: Configuração do switch SW5.

Fonte: Software de configuração do switch.
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Por fim, a tela ilustrada pela figura 88, aponta a configuração da porta 1
do switch SW5 para o serviço de GPS.

Figura 88: Configuração das portas do switch SW5.

Fonte: Software de configuração do switch.

Analisando a configuração de sincronismo de tempo pelo PCM 600 na
figura 89, observam-se os blocos de funções TIMESYNCGEN, SYNCHBIN,
DSTBEGIN, DSTEND, SYNCHIRIG-B, SYNCHSNTP e TIMEZONE. Todos
esses blocos estão relacionados aos serviços de sincronização de tempo do
IED.
Figura 89: Blocos de sincronização de tempo.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.
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4.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma vez encerrado este capítulo, parte-se agora para última etapa do
trabalho que visa verificar a aderência da aplicação prática do estudo de caso à
proposição teórica da norma.
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5

IEC 61850 X ESTUDO DE CASO – ADERÊNCIA À NORMA

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Após a construção dos três pilares de embasamento, este capítulo
pretende verificar a aderência da aplicação prática (estudo de caso) às
proposições teóricas da IEC81850. Serão verificados os principais pontos do
estudo de caso, seguindo o roteiro de tópicos definidos nos capítulos
anteriores:


arquitetura e topologia;



virtualização do SAS;



arquivos de configuração;



serviços de comunicação.

A figura 90 posiciona este capítulo na estrutura geral do trabalho.
Figura 90: Objetivo principal do trabalho.
[IEC 61850]
X
[PAINEL]
APLICAÇÃO
REAL

[PAINEL]

[IEC 61850]

PROJETO

CONTEXTO

DE

HISTÓRICO
[IEC 61850]

MODERNIZAÇÃO

ESTUDO
DIRIGIDO

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2018)

5.2 ARQUITETURA E TOPOLOGIA
No capítulo anterior, foi verificado que a arquitetura de rede
apresentada pelo estudo de caso é composta pelos níveis de estação e de vão,
contendo, portanto apenas o barramento de estação, conforme a figura 91. Os
sinais oriundos do nível de processo chegam aos IEDs através de cabos
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metálicos que já eram utilizados pelo antigo painel. A opção por esse tipo de
arquitetura se deu de forma a padronizar aquela instalação ao que já era
aplicado no restante da empresa. No entanto, a utilização ainda que parcial da
IEC 61850 serviu para favorecer a operação, manutenção e engenharia,
suprindo o nível de estação com mais informações para monitoramento, maior
flexibilidade para intervenções e maior segurança na operação e manutenção
do painel e suas cargas.

Figura 91: Arquitetura do estudo de caso.

Nível de Estação
Barramento de Estação

Nível de Vão

Fonte: Tela de supervisão da subestação.

A IEC 61850-1 prevê a possibilidade de utilização de arquitetura de
apenas um barramento, desde que aspectos como tempo de resposta,
disponibilidade e mantenabilidade satisfaçam o nível de performance requerido
para o sistema (IEC 61850-1, 2013, p.20).
Para verificar o nível de performance quanto ao tempo de resposta da
comunicação, foram realizados testes que analisaram o tempo de propagação
de mensagens prioritárias GOOSE, estes testes foram realizados durante o
comissionamento do painel em campo, e indicaram o correto funcionamento
da proteção através destas mensagens.
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5.2.1 Teste de envio de mensagem GOOSE para seletividade lógica
Como exemplo, analisou-se um dos testes de seletividade lógica
aplicado ao painel. Na ocorrência de uma falta no circuito alimentador 2A01 e o
disjuntor 52_2A01 falhe na atuação de abertura, então o disjuntor do cubículo
de entrada (52_2A) deverá seccionar o circuito para que a corrente de falta
seja extinta. Deste modo, a coordenação entre as proteções do circuito de
entrada e dos circuitos alimentadores deve ser tal que em caso de falhas de
abertura, e somente nesses casos, a proteção de entrada atue extinguindo a
alimentação do defeito num determinado alimentador.
A figura 92 ilustra uma situação de falta no alimentador do IED2A01.

Figura 92: Teste de seletividade lógica.

Fonte: Relatório de testes do estudo de caso.

Ajustes da proteção do IED 2A:
Os ajustes de proteção do IED 2A estão alocadas em três blocos de
proteção, o OC4PTOC, o EF4PTOC e o CVGAPC.
No OC4PTOC existem quatro ajustes possíveis (cada ajuste é
considerado um step). Trata-se de ajustes de proteção de fase:


Step 1 (50/68): Fora de operação, já que não há suporte de rede
de

comunicação

entre

o

painel

e

as

proteções

dos

135

transformadores, desta forma não há condições de operar
seletividade lógica entre esses dispositivos de proteção;


Step 2 (50): Trata-se do ajuste de proteção instantânea para o
IED 2A. Ajustado em 3600 A e 120 ms. Esse step é bloqueável
pela proteção 50/68 do relé a jusante;



Step 3 (51TD): Trata-se do ajuste de proteção temporizada de
tempo definido. Ajustado em 3600 A e 520 ms;



Step 4 (51TI): Trata-se do ajuste de proteção temporizada com
atuação baseada em curva padronizada IEC. O ajuste dessa
proteção é 1200 A e curva IEC Very INV 0,45.

No bloco EF4PTOC existem quatro ajustes possíveis e trata-se de um
bloco de proteção de neutro. Os ajustes para cada step são os seguintes:


Step 1 (50N/68N): 3600 A e 40 ms;



Step 2 (50N): 3600 A e 120 ms;



Step 3 (51N TD): 3600 A e 520 ms;



Step 4 (51N TI): Fora de operação.

No bloco CVGAPC existem dois ajustes e trata-se de um bloco de
proteção de terra. Os ajustes são:


Step 1 (50G): 3600A e 120 ms;



Step 2 (51G): 3600A e 720 ms.

Ajustes da proteção do IED 2A01:
Para as proteções do IED 2A01 são utilizados cinco blocos de
proteção. Os blocos e os ajustes são os seguintes:


Bloco PHLPTOC (51 TI): Ajuste 630 A e curva IEC VI 0,55;



Bloco PHHPTOC (51 TD): Ajuste 3000 A e 120 ms;



Bloco PHIPTOC (50/68): Ajuste 3000 A e 40 ms. Este bloco
envia sinal de bloqueio das proteções instantâneas do IED a
montante via mensagem GOOSE;



Bloco EFHPTOC (50 GS): Ajuste 2400 A e 120 ms;
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Bloco EFIPTOC (50N/68N): Ajuste 2400 A e 40 ms. Este bloco
envia sinal de bloqueio das proteções instantâneas do IED a
montante via mensagem GOOSE.

Lógica aplicada:

Para simular a falha de abertura do disjuntor 52_2A01, foi realizada
uma desconexão momentânea da alimentação da bobina de abertura do
disjuntor. Após o início de injeção de corrente (3600 A em 1,5 s), simulando a
falta no alimentador, esperava-se a sensibilização das proteções do IED2A01 e
IED2A. Após a partida do 50N/68N ou do 50/68, um sinal GOOSE é enviado ao
IED à montante (neste caso o IED2A), bloqueando as funções de proteção
instantânea daquele IED. Desta forma, passa a não haver o risco de uma
atuação indevida daquele IED, o que desligaria todas as cargas da respectiva
barra. A figura 93 ilustra os blocos de geração de sinal de seletividade lógica do
IED2A01.
Figura 93: Geração de sinal de partida e trip da função 68 do IED2A01.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Uma vez que persista a alimentação do defeito pelo IED 2A01 (falha de
abertura), então a atuação de proteção deve ocorrer pelo IED à montante pela
proteção temporizada de tempo definido (51 TD).
Ao longo do teste, as informações de proteção do IED2A foram
monitoradas de modo a checar, a partir da sequência de eventos, a eficiência
da lógica de trip para o teste de seletividade lógica. A Figura 94 ilustra a tela
de monitoramento oriunda do software State Sequencer da mala de correntes
Omicron utilizada nos testes.
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Figura 94: Monitoramento da sequência de eventos do IED2A.

Fonte: Relatório de testes do estudo de caso.

De modo a simplificar a análise da sequência de eventos, parte dos
dados foram sintetizados na Tabela 2.
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Tabela 2: Teste de seletividade - Característica da falta = 3600A tempo=1,5s.
Tempo
Evento

Delta t
(ms)

Tempo

Proteção

Ajuste PCM 600

decorrido
acumulado
(ms)

1

0

09:57:14.324

PARTIDA 50

2

0

09:57:14.324

PARTIDA 51TD

3

0

09:57:14.324

PARTIDA 51TI

4

9

09:57:14.333

5

0

09:57:14.333

0

09:57:14.333

7

0

09:57:14.333

8

41

09:57:14.374

6

Sinal desabilitado
Ajuste no IED 2A =
3000A, 120 ms
Ajuste no IED 2A =
630A, IEC VI 0,55

0
0

0

PARTIDA

Ajuste no IED 2A01 =

50N/68N

2400A, 40 ms

PARTIDA 50N

#

9

#

9

BLOQUEIO 68N

#

9

TRIP 50N/68N

#

50

PARTIDA 51N
TD

9

76

09:57:14.450

TRIP 50

10

2

09:57:14.452

TRIP GERAL 94

11

17

09:57:14.469

BLOQUEIO 86

12

381

09:57:14.850

TRIP 51 TD

13

7

09:57:14.857

TRIP 51N TD

14

343

09:57:15.200

TRIP 51 TI

9

Fonte: Adaptado da documentação de testes.

De forma resumida, verifica-se nos eventos 1,2 e 3 a partida das
proteções de sobrecorrente do IED2A (Partida 50, 51TD e 51TI). Isso significa
que além do IED2A01(cujo alimentador está sob falta), também o IED à
montante se sensibilizou com a falta (como era de se esperar pelo ajuste da
falta simulada). O ajuste da proteção de sobrecorrente e seletividade lógica
(50N/68N) foi parametrizado para atuar em 40 ms, conforme figura 95.
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Figura 95: Parametrização da função 50N/68N.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

O evento 4 indica a partida da proteção 50N/68N e juntamente com
essa partida, sobe o bloqueio da proteção instantânea do IED2A (evento 7).
Após 41ms, sobe o evento 8 que se trata do sinal Trip 50N/68N. Este sinal não
gera Trip no IED2A, nos estudo de caso, esse sinal é enviado para oscilografia.
Contudo, o tempo de atuação de 41 ms, muito próximo dos 40 ms de ajuste,
indica a eficiência do envia da mensagem GOOSE.
Ao término da simulação, verificou-se a abertura de todas as saídas de
carga e abertura do disjuntor do circuito de entrada (52_2A) conforme Figura
96. A abertura dos demais disjuntores ocorre por conta da ocorrência do
bloqueio do relé 86 da entrada A, trata-se de uma padronização lógica para
ocorrências como esta.
Figura 96: Teste de seletividade lógica – abertura dos disjuntores.

Fonte: Relatório de testes do estudo de caso.
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Todas as funcionalidades e proteções do painel foram testadas com
sucesso ao longo do comissionamento do mesmo.

5.2.2 Redundância de rede

A topologia de barramento utilizada para a subrede do painel não
possui redundâncias de comunicação. O uso de redundância aumentaria a
disponibilidade da rede, reduzindo a possibilidade de falha por interrupção de
comunicação. Isso facilitaria a mantenabilidade da rede, já que com
redundância de cabeamento da mesma, seria possível a intervenção de
manutenção sem a necessidade de interrupção do funcionamento do sistema.
Porém, de acordo com a IEC 61850-8-1, o uso de redundâncias de
comunicação entre os IEDs e entre os switches são opcionais.
Ainda de acordo com a topologia de barramento utilizada no estudo de
caso, a IEC 61850-90-4 prevê a possibilidade do uso do protocolo Rapid
Spanning Tree Protocol (RSTP), este protocolo permite uma reconfiguração
dos caminhos de comunicação deixando apenas um caminho ativo, de modo a
evitar que os dados circulem na rede indefinidamente (loop). Os trajetos
redundantes devem ficar em stand by conforme figura 97.
Figura 97: Trajeto de comunicação em stand-by.

Fonte: (JUNIOR, BERNADINO, et al., 2016)

Em caso de perda de comunicação pelo caminho ativo, o RSTP
reorganiza as rotas de forma a ativar novamente a comunicação, o que é
retratado pela figura 98.
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Figura 98: Contingência aplicando protocolo RSTP.

Fonte: (JUNIOR, BERNADINO, et al., 2016)

De acordo com as configurações dos switches do estudo de caso,
confirmou-se o uso do RSTP. A figura 99 ilustra a tela de configuração dos
switches e a habilitação do protocolo.
Figura 99: Uso do RSTP no painel do estudo de caso.

Fonte: Software de configuração do switch.

O uso do protocolo RSTP aumenta a disponibilidade do sistema,
tornando este, menos suscetível a interrupção da comunicação.
5.2.3 Aderência para a arquitetura e topologia.

De acordo com os exemplos explorados sobre a arquitetura e topologia
do SAS no estudo de caso, foi possível auferir as seguintes aderências:


aplicação

parcial

da

IEC

61850

com

comunicação único (barramento de estação);

barramento

de
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tempo de resposta de comunicação atendido, após verificação
de teste de eficiência de envio de mensagens prioritárias
GOOSE.

Ao nível da inspeção realizada através dos capítulos 3 e 4, e demais
considerações e exemplos desta seção, não foram detectadas ausências de
aderência na aplicação da arquitetura do SAS no estudo de caso. A não
obrigatoriedade do uso de redundância de comunicação pela IEC 61850 e o
uso do protocolo de reconfiguração de comunicação RSTP fazem com que a
topologia da rede do estudo de caso atinja os níveis de disponibilidade e
mantenabilidade requeridos para a performance do sistema. Outros aspectos
relacionados à topologia de rede tais como mídia física, imunidade
eletromagnética, conectividade remota, gerenciamento e supervisão da rede,
entre outros, são tópicos abordados pela seção IEC 61850-90-4. Como não se
trata de uma parte discutida nesse trabalho, não será checada a aderência
para esses tópicos.
5.3 VIRTUALIZAÇÃO DO SAS

Para checar a aderência para este tópico, verificou-se como é realizada
a representação dos elementos do SAS no estudo de caso. No capítulo 3,
observou-se que a norma propõe modelos de representação denominados de
nós lógicos. Esses elementos além de representar dispositivos físicos do SAS,
também representam as funções que permitem a operacionalidade do mesmo.
No capítulo 4, foi evidenciado que o projeto do estudo de caso é
formulado em cima de blocos de funções. Os manuais dos IEDs argumentam
que esses blocos de funções são concebidos de modo a atender as demandas
da IEC 61850 usufruindo de suas vantagens. Os manuais estabelecem ainda,
que uma vez criados pela ferramenta Application Configuration, os blocos de
funções geram automaticamente os dados em conformidade com a norma sem
que haja qualquer atribuição extra para o usuário do aplicativo (ABB - ASEA
BROWN BOVERI, 2009). Isso quer dizer que quando um membro de um Data
set é selecionado, ele está diretamente relacionado ao bloco inserido no
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Application Configuration, assim as alterações de seus atributos estão
relacionadas às entradas binárias ou analógicas as quais está vinculado e ao
funcionamento da lógica a qual está inserido.
Alguns blocos de funções foram apresentados no capítulo 4, para que
esses blocos estejam aderentes a IEC 61850, eles devem então estar
relacionados aos nós lógicos previstos na norma, trazendo consigo aspectos
como objetos de dados e seus atributos. Na sequência serão analisados alguns
desses blocos.

5.3.1 Blocos de medição

De acordo com a IEC 61850-7-4, as classes de dados associadas ao
grupo de medição, iniciam seu nome com a letra M. Os blocos citados na
descrição do estudo de caso e avaliados aqui devem pertencer às classes
MMXU, MMTR e MSQI. A figura 100 ilustra a seção de medição do IED 2C,
pode-se notar, que toda a nomenclatura dos blocos de função baseiam-se na
norma.
Figura 100: Nomenclatura dos blocos de função.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.
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5.3.1.1 Nó lógico MMXU

Os blocos de medição do tipo VMMXU, CMMXU, VNMMXU e
CVMMXU pertencem todos à classe MMXU definida pela IEC 61850-7-4. A
figura 101 ilustra a utilização do bloco VMMXU para a medição de tensões
diversas daquele vão.

Figura 101: Bloco de medição de tensão VMMXU

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

5.3.1.2 Nó lógico MMTR

O estudo de caso se utiliza de um bloco de função denominado
ETPMMTR para medição de energia. Tal elemento é definido para atender as
particularidades do nó lógico MMTR que deve ser utilizado, de acordo com a
IEC 61850-7-4 para medição de energia em sistema trifásicos. A figura 102
mostra a aplicação do bloco ETPMMTR associado ao bloco CVMMXU, cujo
qual recebe referências de tensão e corrente trifásicas.
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Figura 102: Bloco de medição de energia ETPMMTR.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

5.3.1.3 Nó lógico MSQI

A norma estabelece o nó lógico de classe MSQI para medições de
sequência e desequilíbrio entre fase. A figura 103 ilustra a aplicação do nó
lógico para tensão e corrente no IED2C
Figura 103: Bloco de medição de sequência e desequilíbrio entre fases MSQI.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.
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5.3.2 Blocos de proteção

As funções de proteção também devem ser virtualizadas. O nó lógico
PTOC definido pela IEC 6850-7-4, é utilizado pelo estudo de caso. A figura 104
ilustra um dos blocos utilizados para a proteção de sobrecorrente trifásica do
IED2A.
Figura 104: Bloco de proteção de sobrecorrente trifásica PTOC.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Há ainda os nós lógicos do tipo PTUV e PTOV, também definidos pela
IEC 61850-7-4 e utilizados no estudo de caso. A figura 105 ilustra um trecho
dessa aplicação.
Figura 105: Blocos PTUV e PTOV.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.
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5.3.3 Blocos para oscilografia

Para realizar a função de oscilografia do IED, a norma prevê a
utilização do nó lógico RDRE definido pela IEC-61850-5. O R de RDRE atribui
a esse nó lógico uma função relacionada a proteções. Como mostra o Quadro
8, o nó lógico RDRE trata-se de uma função básica, onde na IEC-61850-7-4 é
modelado em três novos nós lógicos, RDRE, RADR e RBDR.

Quadro 8: Relação entre as definições da IEC-61850-5 e a IEC-61850-7-4.
FUNCIONALIDADE

DEFINIDA NA
IEC61850-5
POR LOGICAL
NODE

MODELADA NA
IEC61850-7-4
POR LOGICAL
NODE

Proteção de linha
de transporte.

RCPW

PSCH

Elemento direcional

-

RDIR

Gravação de
distúrbios
(aquisição)

RDRE

RDRE
RADR
RBDR

COMENTÁRIOS
O PSCH é usado para
esquemas de proteção de linha
em vez de RCPW.
Elemento direcional para
modelagem de proteção
direcionada com nós Pxyz.
Funcionalidade básica
Canal analógico

Fonte: IEC 61850-7-4, 2010, p.80.

No estudo de caso para o IED2C, foram utilizados os blocos do tipo
RBDR e RADR. Conforme estabelece a norma os nós lógicos do tipo RBDR
aquisitam sinais binários enquanto os nós do tipo RADR sinais analógicos. A
figura 106 ilustra os blocos utilizados pelo estudo de caso.
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Figura 106: Nós lógicos RBDR do estudo de caso.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Conforme estabelece a IEC 61850-7-4 a classe RADR é disponibilizada
para a aquisição de valores analógicos para o registro de perturbações. O
estudo de caso utiliza os blocos A1RADR para a aquisição dos valores de
tensão e o bloco A2RADR para aquisição dos valores de corrente monitorados
pelo IED 2C. A figura 107 ilustra os blocos utilizados para oscilografia pelo IED.
Ele registra através do bloco A1RADR as tensões da barra A e da barra B
enquanto o bloco A2RADR monitora as correntes que circulam pelo disjuntor
52_2C.
Figura 107: Blocos utilizados para oscilografia pelo IED2C.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.
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O IED 2C também se utiliza do nó lógico RBDR para a aquisição de
sinais binários para o registro de perturbações. Conforme ilustrado pela figura
108 o bloco registra partidas e trips para diferentes funções de proteção.
Figura 108: Registros de partidas e trips nó lógico RBDR.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

5.3.4 Nó lógico XCBR

O bloco de função CBXCBR foi um dos analisados no capítulo 4, esse
bloco carrega as particularidades do nó lógico XCBR, previsto pela norma e
cuja função é a representação de características de um disjuntor. O prefixo CB
do termo CBXCBR, atende ao que a norma especifica para a nomenclatura dos
nós lógicos. Trata-se da parte 2 da nomenclatura, ele distingui nós lógicos de
uma mesma classe dentro de um mesmo IED. O mesmo ocorre com os nós
lógicos do tipo MMXU, que tem como prefixos C e V quando o nó lógico será
utilizado para medir corrente ou tensão respectivamente. A IEC 61850-7-1 é
que estabelece que a definição dos prefixos fica a cargo do fabricante do IED
(IEC 61850-7-1, 2009, p.93). A figura 109 aponta a aderência do trecho de
nomenclatura retirada do arquivo SCL ao que a norma propõe como
nomenclatura de produtos (IEC 61850-6, 2009, p.38).
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Figura 109: Aderência de nomes em xml.

Fonte: Adaptado de IEC 61850-6, 2009, p.38 e do estudo de caso.

No capítulo 4, foi verificado que os Data sets são constituídos a partir
da seleção de nós lógicos e seus atributos de acordo com a aplicação
desejada. Com intenção de checar a aderência entre os elementos de um nó
lógico disponível pela ferramenta de configuração do IED e a proposição
teórica da norma, foi realizada uma comparação entre as tabelas fornecidas
pela IEC 61850 e os elementos disponibilizados pelo PCM 600. A figura 110
ilustra os objetos de dados (DO) da classe XCBR e os atributos do dado Pos
(DA) disponíveis para compor um determinado Data Set.
Figura 110: Atributos do dado Pos da classe DPC.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.
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Da IEC 61850-7-4 obteve-se a tabela da Classe de Dados XCBR,
ilustrada na figura 111. Nota-se que todos os objetos de dados definidos como
mandatórios (M) pela norma, estão disponíveis para composição do Data Set.
Figura 111: Classe de dados XCBR.

Fonte: IEC61850- 7-4 pg.106.

Do modo análogo, observando a tabela da classe de dados comuns
DPC ilustrada pela figura 112, verifica-se que a mesma possui quatro
elementos mandatórios, StVal, q, t e CtlModel. No entanto, quando se observa
a tela ilustrada pela figura 110, para o DO Pos, verificam-se apenas três dos
elementos mandatórios. Isso ocorre porque os atributos de dados do DO Pos
estão limitados para a classe XCBR pela restrição de função (FC) ST.
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Figura 112: Classe de dados comuns DPC.

Fonte: IEC61850- 7-3 pg.44.

O atributo ctlModel especifica o tipo para o modelo de controle, e se
aplica especificamente para classes de dados iniciadas pela letra C, por
exemplo a classe de controle CSWI. Também por esse motivo esse atributo
mandatório não é aplicável para a classe XCBR. O atributo ctlModel é definido
pela IEC 6850-7-2 e está diretamente ligado a segurança da operação de
dispositivos seccionadores, de modo que, pode ser configurado para:


status somente;



direto com segurança normal;



selecione Antes de Operar (SBO) com segurança normal;



direto com segurança melhorada;
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selecione Antes de Operar (SBO) com segurança melhorada.

Cada um desses modelos apresenta maior ou menor número de
barreiras para que se opere um dispositivo seccionador.
5.3.5 Aderência para a virtualização do SAS

De acordo com os exemplos explorados sobre a virtualização do SAS
no estudo de caso, foi possível auferir as seguintes aderências:


verificado grande disponibilidade e utilização de nós lógicos
definidos pela IEC 61850-7-4 no estudo caso. Dentre eles, nós
lógicos para funções de medição, proteção, controle e
oscilografia;



nomenclatura dos objetos de dados de acordo com a IEC
61850-6;



objetos de dados mandatórios da classe XCBR, disponíveis para
a composição dos Data sets de acordo com a IEC 61850-7-2,
IEC 61850-7-3 e IEC 61850-7-4;

Ao nível da inspeção realizada através dos capítulos 3 e 4, e demais
considerações e exemplos desta seção, não foram detectadas ausências de
aderência para a aplicação da virtualização do SAS no estudo de caso.
5.4 ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO

É a IEC 61850-6 quem define as particularidades da padronização e
geração dos arquivos de configuração. Contudo, na IEC 61850-1 é possível
encontrar interessantes resumos sobre boa parte da série de normas que
compõe o padrão. Inclusive, na IEC 61850-1, o item que trata das principais
ferramentas e configuração de fluxo de dados, estabelece que um IED somente
é compatível com a norma, se ele vier acompanhado de um arquivo SCL
descrevendo suas capacidades e configurações específicas do projeto ou que
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venha acompanhado por uma ferramenta que possa gerar um ou ambos os
arquivos. Por fim essa seção da norma ainda trata de duas ferramentas
necessárias para o manuseio desses arquivos de configuração, a ferramenta
de configuração do IED e a ferramenta de configuração do sistema e como elas
devem ser capazes de exportar ou importar esses arquivos (IEC 61850-1,
2009, p.32).
Como foi verificado no capítulo 4, o PCM 600, fornecido pelo fabricante
dos IEDs, possibilita a criação, importação e exportação desses arquivos.
Trata-se da ferramenta de configuração dos IEDs. Em seus manuais, o
fabricante ainda enfatiza que para configurações do sistema, o software
disponível é o CCT 600. No entanto, o levantamento realizado no capítulo
quatro não pôde auferir a aplicabilidade deste software, pois o mesmo não
esteve disponível para o desenvolvimento da pesquisa. Assim, a checagem de
aderência fica restrita a ferramenta de configuração do IED, o PCM 600.

5.4.1 Aderência para a virtualização do SAS:
De acordo com os exemplos explorados nos tópicos de arquivos de
configuração do estudo de caso, foi possível auferir as seguintes aderências:


a ferramenta de configuração do IED é fornecida pelo fabricante;



a ferramenta de configuração do IED pode gerar, importar ou
exportar arquivos SCL;



pôde-se verificar na prática a importação de três tipos distintos
de arquivos, os tipos *.scd, *.icd e *.cid;



pôde-se verificar que os arquivos SCL são gerados com base na
linguagem xml.

Desta forma, ao nível da inspeção realizada através dos capítulos 3 e
4, e considerando a limitação de não se ter acesso ao manuseio de arquivos
gerados pela ferramenta de configuração do sistema, entende-se que há a
relativa aderência às proposições da norma para este tópico.
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5.5 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
5.5.1 GOOSE
As mensagens do tipo GOOSE, visam atender a criticidade temporal de
algumas funções do SAS, sobretudo as funções de proteção. Como foi visto no
capítulo 3, as mensagens do tipo GOOSE tem prioridade no tráfego de dados
da rede de comunicação, além de serem mapeadas quase que diretamente
para a camada de enlace do modelo OSI. Essas mensagens obedecem a uma
sequência de publicação na rede que depende de parâmetros de tempo
previamente estabelecidos.
São definidos pela norma, elementos chamados de Data sets e control
blocks. Os Data sets agrupam os dados e atributos que serão publicados na
rede, enquanto os control blocks carregam parâmetros que entre outras ações
estabelecem o tempo da rotina de envio das mensagens GOOSE.
As mensagens são enviadas em modo multicast, mas só os IEDs
previamente marcados assinam as mensagens desejadas. Por fim, as
mensagens do tipo GOOSE são previstas para a comunicação horizontal, ou
seja, entre os IEDs do nível de vão.
Através do estudo de caso, observou-se que a comunicação horizontal
é aplicada com a utilização das mensagens do tipo GOOSE. A figura 113
ilustra um recorte de uma tela de um GOOSE control Block, nela pode-se
observar que o envio do Data set gcb_Alim é publicado para todo o barramento
de estação, porém, há interesse que apenas os IEDs 2A, 2B e 2C assinem a
mensagem.
Figura 113: Trecho da tela de um GoCB.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.
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De acordo com manual de engenharia do IED, as configurações de
serviços do GoCB, são definidas a partir da ferramenta de configuração do
sistema, neste caso o CCT 600, e não pelo PCM 600 (ABB - ASEA BROWN
BOVERI, 2009, p. 70).
Contudo, foi possível verificar um parâmetro importante para a
publicação das mensagens GOOSE a partir da aba de propriedades (Object
Properties) do GOOSE control. São os parâmetros Min time e Max time, eles
atendem a prerrogativa de que o tempo de envio dos Data sets seja
especificado pelo engenheiro da aplicação. Essa aderência é importante, por
exemplo, para ditar o carregamento da rede de comunicação. A figura 114
ilustra essa parametrização.
Figura 114: Parâmetros GoCB.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Na figura 115 pode-se observar a relação entre a parametrização para
envio do Data set e a proposição de tempo de transmissão GOOSE da IEC
61850.
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Figura 115: Parametrização do tempo de envio de mensagens GOOSE

Fonte: Ferramenta de configuração do IED

Por fim, ainda no exemplo utilizado no capítulo 4, notou-se a aderência
na utilização do objeto de dados OpEx da classe RBRF, uma vez que a norma
especifica esse objeto como responsável por carregar o sinal de trip externo. A
figura 116 ilustra as definições propostas pela IEC 61850-7-4 para a classe
RBRF, e o objeto de dados OpEx.
Figura 116: Classe de dados RBRF - sinal de trip externo

Fonte: IEC 61850-7-4, 2010, p.82.
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5.5.1.1 Aplicação GOOSE para descarte de cargas
Adicionalmente ao que foi detalhado sobre GOOSE no capítulo 4, mais
um exemplo pode ser relatado para auferir a aderência desse tópico da
aplicação. A rede de comunicação do painel está conectada ao controlador do
sistema de automação elétrica da planta. Essa conexão se dá no mesmo nível
de vão e o controlador apresenta compatibilidade com a IEC 61850. Dessa
maneira o controlador opera como mais um IED conectado à rede. A figura
117 ilustra o ponto de conexão do sistema de automação elétrica a rede IEC
61850.
Figura 117: Sistema de automação elétrica conectado a rede IEC 61850

Fonte: Adaptado de Almeida Junior, 2010.

Neste exemplo, o painel entra na lista de descarte de carga da planta
industrial. Para a realização do descarte o controlador segue a sua lógica
programada, e, em havendo e necessidade do descarte das cargas do painel,
uma mensagem GOOSE é enviada para o desligamento dos disjuntores. A
figura

118

ilustra

a

recepção

das

mensagens

GOOSE

pelo

bloco

GOOSEBINRCV, e a distribuição do sinal a partir de suas saídas out 65 e out
66.
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Figura 118: Recepção de GOOSE para descarte de cargas.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Conforme figura 119, os sinais redundantes são concentrados a partir
de uma porta OU.
Figura 119: Concentração do sinal redundante.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

A figura 120 ilustra uma concentração de sinais de abertura automática
do disjuntor, incluindo o sinal de descarte de carga oriundo de mensagem
GOOSE.
Figura 120: Concentração de sinais para abertura automática do disjuntor

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

O sinal então segue até a lógica de abertura automática do disjuntor. O
bloco de comando SCSWI acionará a abertura do disjuntor a partir do bloco
SXCBR. A classe CSWI é prevista pela IEC 61850-7-4 para o controle do
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disjuntor. A figura 121 ilustra o trecho da lógica de desligamento automático do
disjuntor.
Figura 121: Lógica para desligamento automático.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Por fim, o comando de abertura automática do disjuntor é acionado por
uma das saídas binárias do IED, neste caso as saídas BO3 e BO4,
representado na figura 122.
Figura 122: Abertura automática dos disjuntores via saída binária do IED.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

5.5.1.2 Aderência para as mensagens GOOSE
De acordo com os exemplos explorados sobre a utilização das
mensagens GOOSE do estudo de caso, foi possível auferir as seguintes
aderências:
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em ambos os exemplos, as mensagens são utilizadas no
mesmo nível do SAS, ou seja, operam entre os IEDs do nível de
vão através do barramento de estação;



as mensagens GOOSE estão relacionadas à categoria de
mensagens classificadas pela norma como Tipo 1 (mensagem
rápida) para a mensagem de descarte de cargas e Tipo 1A (trip),
para a aplicação do 50BF;



foi verificado a aplicação dos elementos Data Set e bloco de
controle conforme define a norma;



observado que a parametrização dos tempos para envio das
mensagens GOOSE, é aberta ao usuário, de acordo com o que
estabelece a norma;



as mensagens são enviadas em modo multicast, com a
assinatura sendo realizada apenas pelos IEDs interessados na
informação.

Ao nível da inspeção realizada através dos capítulos 3 e 4, e demais
considerações e exemplos desta seção, não foi detectada qualquer falta de
aderência para a aplicação das mensagens GOOSE no estudo de caso.
5.5.2 Cliente/Servidor
As mensagens cuja criticidade temporal não exijam tratamento especial
são manipuladas de acordo com o modo de comunicação cliente/servidor.
Essas mensagens fluem pela comunicação vertical do SAS e tem os IEDs do
nível de vão como servidores para clientes localizados no nível de estação.
Diferente da publicação multicast das mensagens GOOSE, nesse modo de
comunicação, estabelece-se um link entre o IED cliente e o IED servidor,
através do protocolo TCP/IP que compõe a pilha de comunicação para esse
modo.
Na comunicação Cliente/Servidor, os IEDs clientes são receptores de
informação de monitoramento e remetentes de sinais de comando. Assim como
para as mensagens GOOSE, a norma prevê a utilização dos blocos de controle
para manipulação dos envios dos Data sets da comunicação vertical. Para os
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serviços de comunicação do tipo Cliente/Servidor o bloco de controle é
chamado de Report Control Block (RCB). Esses elementos foram identificados
na aplicação do estudo de caso, a figura 123 ilustra um recorte da tela que
reúne todos os RCBs do IED 2A01 e sua associação com os clientes
disponíveis para recebê-los.
Figura 123: Report control block.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

A configuração dos IEDs clientes é realizada pela ferramenta de
configuração do sistema, portanto seus detalhes não serão abordados aqui.
Contudo, uma parte da parametrização dos RCBs ocorre na ferramenta de
configuração do IED.
Como exemplo, pode-se notar que o envio dos Data sets está
configurada para ocorrer quando houver alteração de dados dos membros do
Data sets (Data Change = Yes e Data Update = Yes), e não a partir de um ciclo
pré definido de tempo (Cyclic = No), mas vale reforçar que o envio dessas
mensagens está associado a uma solicitação o IED cliente ou uma rotina
lógica, que ainda sim estabelece um link entre cliente e servidor.
A figura 124 ilustra as condições de trigger para um dado RCB.
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Figura 124: Propriedades dos RCBs .

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

A análise do estudo de caso permitiu verificar que a utilização das
mensagens

no

modo

cliente/servidor,

destina-se

exclusivamente

para

mensagens com baixa criticidade temporal. A figura 125, por exemplo, ilustra
um Data set do IED2A01 composto apenas com membros de classes de
medição para monitoramento. A classe MMXU e a classe MSQI.
Figura 125: Data set típico de um IED associado a um alimentador.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.
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Para esse modo de comunicação, observa-se ainda, que o IED
disponibiliza um bloco genérico de comunicação para variáveis lógicas. De
acordo com a IEC 61850, os nós lógicos genéricos, do tipo GGIO, devem ser
utilizado de forma restrita, apenas quando não se tem uma função pré-definida
pela norma. Conforme manual do IED, o bloco de função de SP16GGIO é um
bloco genérico para comunicação. O 16 está relacionado ao número de
entradas disponíveis do bloco.
A

utilização

do

bloco

SP16GGIO

pode

ser

observada

na

figura 126. Nessa aplicação nota-se uma utilização não aderente às
recomendações da norma. Apesar de boa parte dos sinais de entrada do bloco
não pertencer a funções pré-definidas pela norma, as entradas IN1 e IN2 não
são entradas genéricas, já que pertencem ao nó lógico XCBR, mais
precisamente ao atributo de dados stVal do dado Pos.
Figura 126: Utilização do bloco genérico SP16GGIO.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Não é possível afirmar qual o objetivo do usuário na utilização desses
sinais via bloco genérico, ainda mais quando se verifica que o mesmo já foi
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utilizado em Data set desse mesmo IED. A figura 127 ilustra o Data set do IED
2A tendo como membro o dado Pos do nó lógico XCBR, ou seja, o dado chega
a rede de forma redundante e avalia-se que de forma desnecessária.

Figura 127: Data set do IED 2A com XCBR.Pos.stVal.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Adicionalmente aos exemplos apresentados no capítulo anterior, podese apresentar alguns outros exemplos de tipos de informações que são
enviadas ao nível de estação pelo modo comunicação Cliente/Servidor.
Utilizando mais uma vez o bloco genérico de comunicação SP16GGIO, podese notar uma variedade de sinais que não tem uma representação por nó
lógico já concebido pela norma. Desta forma o uso do bloco genérico é
acertado.
A lógica de consistência de posição do disjuntor pode ser alcançada
com objetivo de garantir que não haja erro naquela informação. Assim a lógica
que determina, por exemplo, o sinal Disjuntor_Inserido_Consistido, checa duas
condições ao mesmo tempo, a primeira se o disjuntor está inserido e a
segunda se o mesmo não está extraído, produzindo assim uma informação
consistida. A figura 128 ilustra a chegada desse sinal ao bloco genérico de
envio de mensagens Cliente/Servidor SP16GGIO. Vale lembrar que também as
mensagens do bloco genérico devem ser enviadas via Data Set.
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Figura 128: Envio de mensagens pelo modo Cliente/Servidor

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

Num último caso, retoma-se o exemplo de descarte de cargas utilizado
na seção GOOSE. Há uma lógica complementar que monitora eventuais falhas
de comando de abertura de disjuntores para descarte. Na verdade, como se
pode observar na figura 129, trata-se de uma temporização de 2 segundos,
tempo necessário para a abertura ou fechamento do mesmo.
Figura 129: Lógica para verificação de erro no comando de abertura para descarte.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.
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Caso a abertura ou fechamento falhe, o sinal de erro é enviado via
bloco genérico de comunicação, conforme figura 130.

Figura 130: Utilização do bloco SP16GGIO.

Fonte: Ferramenta de configuração do IED.

5.5.2.1 Aderência para as mensagens Cliente/Servidor
De acordo com os exemplos explorados sobre a utilização das
mensagens Cliente/Servidor do estudo de caso, foi possível auferir as
seguintes aderências:


o envio das mensagens ocorre entre diferentes níveis do SAS,
ou seja, utilização da comunicação vertical;



foi verificado a aplicação dos elementos Data Set e bloco de
controle conforme define a norma;



as mensagens enviadas não apresentam criticidade temporal, se
enquadram nos tipos 2, 3 e 5 da norma;

Ao nível da inspeção realizada através dos capítulos 3 e 4, e demais
considerações e exemplos desta seção, observou-se relativa aderência na
aplicação das mensagens Cliente/Servidor do estudo de caso. No entanto,
notou-se uso indevido do bloco SP16GGIO, com o envio de sinais que
pertencem às classes bem definidas pela IEC 61850.
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5.5.3 Sampled Values

Como foi verificado no capítulo anterior, o estudo de caso não dispõe
de um barramento de rede de comunicação para o processo. Os valores de
medição oriundos de TCs e TPs são conectados diretamente aos IEDs, através
de canais de entrada analógica. Apesar deste modelo de aplicação resultar em
perdas para o projeto, como a utilização de grande quantidade de cabos
metálicos para condução de sinais analógicos, esse fato não representa
necessariamente uma falta de aderência entre prática e norma, apenas a
utilização parcial da IEC 61850.
No estudo de caso, partiu-se de uma situação já implantada, ou seja,
todos os cabos entre TCs, TPs e o painel já estavam lançados e a implantação
de um barramento para uma coleta relativamente pequena de dados,
aumentaria desnecessariamente o custo da implantação.

5.5.4 Sincronismo

A ideia de uma fonte de sincronismo externa para uma rede de
comunicação local visa reduzir a exigência de precisão para relógios dos IEDs
conectados àquela rede, uma vez que o alcance das precisões de tempo,
exigidas para o SAS, significariam aumento considerável no custo desses
hardwares. Além do mais, a utilização do sinal de uma fonte externa em uma
rede de comunicação, atende a todos IEDs conectados a ela, o que se traduz
numa base de tempo similar para todos esses dispositivos (ABB - ASEA
BROWN BOVERI, 2011, p. 220).
Por outro lado, estudos demonstraram que a utilização dos protocolos
de sincronização de tempo via rede ethernet, apresentavam problemas de
precisão, entre outros motivos, pelos atrasos oriundos dos obstáculos gerados
pelas diversas arquiteturas de rede e pela priorização das mensagens GOOSE
que tem preferência no fluxo de dados frente aos sinais de sincronismo de
tempo. A adoção do protocolo SNTP pela IEC 61850 (versão 1) causou
problemas operacionais a diversas instalações, visto que o protocolo não é
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capaz de compensar os atrasos de tempo a pouco citados (ZIMATH, DALMAS,
et al., 2011).
Apesar dos estudos já realizados sobre a utilização do NTP em redes
ethernet, observa-se no capítulo anterior, que o NTP é o protocolo utilizado no
estudo de caso. Essa afirmação baseia-se na análise da configuração do
módulo GPS instalado na subestação. Contudo, analisando o arquivo de
configuração gerado pelo PCM 600, verifica-se que o IED não implanta
exatamente o NTP, mas uma variação do mesmo, o SNTP. O S de SIMPLE
resulta numa simplificação do protocolo original em busca de uma maior
precisão.
Ainda, comparando a configuração do módulo GPS com a configuração
do bloco de função SYNCHSNTP. Nota-se que apesar do GPS fornecer uma
porta redundante (com um segundo endereço IP), a configuração do bloco de
função do IED, não utiliza essa redundância, o que pode resultar numa perda
temporária do sinal de sincronismo caso se perca a porta 1 do switch a qual
está conectado o módulo GPS (ZIMATH, DALMAS, et al., 2011). A figura 131
ilustra a comparação entre a configuração do módulo GPS e a configuração do
IED.
Figura 131: Configurações SNTP.

Fonte: Software de configuração do GPS e PCM 600.
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5.5.4.1 Aderência para Sincronização de tempo
De acordo com o exemplo explorado sobre a sincronização temporal
do estudo de caso, foi possível auferir as seguintes aderências:


há a utilização de uma base de tempo comum para os IEDs do
estudo de caso;



a utilização do protocolo SNTP é proposta como exemplo na IEC
61850 versão 1;

As constatações sobre a configuração do protocolo de sincronismo de
tempo do estudo de caso, não revelam exatamente uma falta de aderência a
IEC 61850. Em sua primeira versão, a norma cita como exemplo para
aplicação, o protocolo NTP. Entretanto, em considerando a IEC 61850 versão
2, o protocolo a ser utilizado seria o IEEE 1588 - Precision Time Protocol
(PTP), com a primeira versão lançada em 2002, cujo o objetivo era atender
reconhecida precisão do protocolo IRIG-B e a capacidade de transporte via
rede ethernet do NTP.
Assim, ao nível da inspeção realizada através dos capítulos 3 e 4, e
demais considerações e exemplos desta seção, observou-se boa aderência na
aplicação da sincronização de tempo do estudo de caso, observando apenas
que pela versão 2 da IEC 61850, o protocolo ideal será o IEEE-1588 ou PTP.

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o resultado da análise, pode-se notar uma forte
aderência do estudo de caso às proposições da IEC 61850. Atribui-se a esse
satisfatório resultado, o fato de a aplicação ocorrer num momento onde
inúmeras outras experiências já foram vivenciadas, agregando assim lições
aprendidas ao corpo técnico e correção/redirecionamento no desenvolvimento
das tecnologias aplicáveis para a implantação da norma.
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6

CONCLUSÃO

Com objetivo de se alcançar a verificação de aderência de um estudo
de caso com norma internacional IEC 61850, foi proposta a construção de três
pilares para um devido embasamento teórico. O primeiro pilar tratou do
contexto histórico, o segundo do estudo dirigido da norma e por fim, o terceiro
pilar, da descrição do estudo de caso.
O primeiro pilar proporcionou um contato inicial com a norma. Tratou
de evidenciar sua origem, objetivo e as principais instituições envolvidas.
Relacionou estudos acadêmicos e implantações de grande porte com o
objetivo primeiro de demonstrar de forma superficial os aspectos técnicos da
norma e segundo elencar a superação dos desafios que o padrão impunha
àquelas aplicações industriais e àqueles profissionais envolvidos.
O segundo pilar explorou tópicos importantes da norma, não todos,
mas aqueles que notadamente carregavam maior peso para um conhecimento
dirigido da norma. Este pilar, não tinha a prerrogativa de detalhar
profundamente os tópicos abordados, mas discuti-los a um nível que estivesse
no mesmo patamar do nível a ser desenvolvido no próximo pilar.
No terceiro pilar, foi realizado a exploração do estudo de caso. O
objetivo era também estudar tópicos dirigidos, os mesmos discutidos no pilar
anterior. Este pilar exigiu uma pesquisa dos manuais dos IEDs e documentos
de projeto, de forma que se pudesse enxergar, muitas vezes, qual era a visão
do engenheiro projetista e do fabricante dos IEDs quanto às adaptações
práticas que pudessem representar da melhor maneira as proposições da IEC
61850.
O capítulo 5 serviu para a realização de comparações que pudessem
produzir uma impressão justa a respeito da convergência ou não entre
aplicação prática e a documentação da norma. Chegou-se à conclusão que
existe sim, relativa coincidência entre as proposições da norma e a aplicação
prática do estudo de caso. Atribui-se a isso, principalmente o fato de que o
momento de instalação do painel do estudo de caso ocorre após um longo
período de evolução no desenvolvimento dos IEDs, projetos de aplicação da
norma e na qualificação da mão de obra. Os inúmeros exemplos de aplicação
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citados no início do trabalho explicitam a dimensão e importância desse
período evolutivo.
Quanto à dimensão do trabalho, ficou muito claro que o segundo e
terceiro pilares ditaram o nível de aprofundamento na checagem da aderência,
e por consequência a justiça da avaliação, ou seja, quanto maior e mais
detalhado forem, mais assertivo será o julgo da aderência. Como foi salientado
na

proposta

do

descritivo/qualitativo,

trabalho,
fazendo

o
assim

mesmo
poucas

apresenta

características

referências

a

testes

de

desempenho do sistema.
Desta forma, como proposição para trabalhos futuros, pode-se explorar
essa dimensão mais quantitativa, auferindo, por exemplo, o nível de precisão
alcançado com a aplicação do protocolo NTP na sincronização temporal ou a
influência da utilização de mensagens duplicadas no carregamento da rede de
comunicação. Enfim, a exploração de qualquer tópico discutido até aqui, pode
gerar sem dúvida bons trabalhos e serem desenvolvidos no futuro.
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ANEXO 1: Diagrama Unifilar da Subestação Guarujá II
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Figura 132: Diagrama Unifilar da Subestação Guarujá II

Fonte: (KIMURA, ROTTA, et al., 2008)

