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RESUMO 

SERNA, M.S. Modelagem das funções de uma Subestação Automatizada 
empregando modelos orientados a objeto. São Paulo (SP), 2002. 122 p. 
Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica da USP. 

 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório sobre a técnica da modelagem de 
objetos aplicados como interface de comunicação entre os equipamentos de 
campo de uma subestação elétrica, utilizando o padrão “Utility Communications 
Architecture - Generic Object Models for Substation & Feeder Equipment” que 
permite a redução da quantidade de protocolos com os quais trabalham os 
diferentes equipamentos de campo de uma subestação em geral. A pesquisa 
procurou explicar quais são as características de uma subestação automatizada 
(requisitos e comportamento), em que consiste essa nova tecnologia da 
modelagem de objetos e suas aplicações dentro dos sistemas elétricos. O 
trabalho explica e aplica os diferentes modelos contidos no padrão dentro das 
funções de proteção, medição, controle, etc, de uma Subestação Elétrica. Estes 
modelos são incluídos nos novos equipamentos que levam a informação dos 
sensores e atuadores colocados nos equipamentos de campo a seu respectivo 
sistema “Supervisory Control & Data Acquisition”. Os novos equipamentos 
permitem realizar tarefas como sistema de eleição “voting”, função de bloqueio de 
barramento “bus blocking”, função de rejeição de carga “load shedding”, entre 
outros, de uma maneira mais eficaz aumentando, assim o desempenho do 
trabalho da subestação. Como aplicação final, trata de fazer a modelagem de 
comunicação dos equipamentos de campo da subestação de Bateias, da 
Companhia Paranaense de Energia com o emprego dos equipamentos providos 
pelos principais fornecedores do mercado brasileiro: General Electric, Siemens e 
ABB; tendo para isso como esquemas de referência os modelos das subestações 
apresentadas na bibliografia. A modelagem demonstrou ser eficaz na 
comunicação dos equipamentos de campo de uma Subestação Elétrica, já que é 
possível mediante a mesma padronizar os protocolos que utiliza, permitindo assim 
a compatibilidade entre os equipamentos de diferentes fabricantes com a 
respectiva redução dos custos dos projetos de implementação, programação e 
treinamento dentro da subestação. 
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ABSTRACT 
 

SERNA, M.S. Modeling the Functions of an Automated Substation with Object 
Oriented Models. São Paulo (SP), 2002. 134 p. Master Thesis – Polytechnic 
School of USP. 

 
This is a descriptive study concerning the modeling technique applying object-

oriented models for a communication interface among the equipments in the field 

of an electric substation. The standard architecture UCA - Utility Communications 

Architecture and GOMSFE - Generic Object Models for Substation & Feeder 

Equipment are used, allowing the reduction of the number of protocols in the 

different equipment's in the yard. This work also addresses the characteristics and 

the requisites of an automated substation, in what this new modeling technology is 

about and its applications for the electric power systems. The different models 

used for the functions of protection, measurement, control, etc. of an Electric 

Substation are considered, including the new equipment which carry the 

information from sensors and actuators in the field to their respective SCADA - 

Supervisory Control & Data Acquisition - system. The performance of the 

substation is enhanced by new functions as “voting” in protection relays, “bus 

blocking” in busbars, "load shedding" in load dispatch. Finally the modeling of the 

communication functions of the field equipments in the substation Bateias, of 

Copel - Companhia Paranaense de Energia Elétrica is carried out. The 

equipment's are the ones found in the Brazilian electric market and the reference 

schemes are from the bibliography. It is shown that the modeling is effective for 

the communication among the equipment's in the field of an electric substation, 

and that it is possible to standardize the different protocols employed there. 

Consequently the compatibility among the equipment's from different 

manufacturers occurs, and also the reduction of the costs of implementation, 

programming and personnel training within the substation. 



 

APRESENTAÇÃO
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I.  APRESENTAÇÃO 
 
 
I.1 INTRODUÇÃO. 

 

A tecnologia aplicada a Sistemas Elétricos de Potência como é, 

convencionalmente, conhecida envolve a engenharia de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica e considera ainda suas interfaces com as áreas de 

instalações elétricas industriais, automação de sistemas elétricos, equipamentos e 

dispositivos elétricos, bem como estudos voltados à economia de energia e suas 

alternativas.   

 

A área da energia elétrica ocupa no mundo moderno e, 

particularmente, nos países em desenvolvimento como o Brasil expressivo 

destaque, por se tratar de insumo básico à produção industrial. Portanto, o novo 

modelo institucional do setor elétrico brasileiro vem exigindo maior 

competitividade e maior quantidade de investimentos, o que causa incentivo à 

formação de pessoas qualificadas para demandas atuais e futuras, de forma a 

tornar possível a adequação de métodos e conceitos existentes aos novos 

desafios técnicos, operacionais e comerciais na área. 

 

A automação de sistemas pode contribuir de modo significativo 

para um melhor aproveitamento dos recursos energéticos. Seja o simples controle 

de iluminação de um ambiente ou o controle operacional de um sistema de 

abastecimento de água de uma cidade, pois a automação pode trazer economias 

expressivas na utilização da energia. A partir da monitoração de variáveis 

adequadas, o estabelecimento, por meio de uma programação, de uma disciplina 

operacional para os diversos componentes do sistema, pode-se garantir a 

operação do sistema em um ponto, entre os diversos possíveis, de maior 

eficiência [6]. Dependendo do sistema, o tempo de retorno do investimento 

tipicamente varia entre um ano e alguns anos. Com os avanços da eletrônica e da 

informática, há uma profusão de equipamentos e aplicativos dedicados a 

automação de sistemas. Por um lado isto favorece a implantação de sistemas 

distribuídos, pois há uma redução dos custos, em razão da grande oferta, por 
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outro necessita de um maior cuidado na especificação desses equipamentos e, 

mais importante, na integração dos sistemas entre si. Por isso, a utilização de 

modelos é imprescindível para representar as funções que devem suportar o 

equipamento para que não haja problemas no momento de conexão com o resto 

dos hardwares instalados na subestação [1]. 

 

Uma maneira de modelar as funções dentro das subestações é 

mediante o emprego dos protocolos de comunicação já padronizados pela “Utility 

Communications Architecture” (UCA) versão 2,0, sendo o padrão “Generic Object 

Models for Substation & Feeder Equipment” (GOMSFE) versão 0,92, o mais 

usado para subestações de distribuição na atualidade.      

 
I.2 OBJETIVOS 
 

1. Modelar as funções que se executam dentro dos dispositivos e 

equipamentos de campo de uma subestação automatizada, utilizando 

os modelos “Power System Object Model” (PSOM), para as aplicações 

de medição, controle, monitoração, proteção e supervisão. 

 

2. Discutir uma metodologia para a modelagem de novas funções em 

dispositivos eletrônicos de medição, controle, proteção e monitoração 

para a otimização da operação da subestação, por intermédio da 

utilização de modelos de objetos padronizados. 

 
I.3 JUSTIFICATIVA 
 

A rápida evolução na área de controle de sistemas, tais como: 

conceitos de sistemas abertos, redes de comunicação de dados e programas 

sofisticados que promovem funções “Supervisory Control & Data Acquisition” 

(SCADA) em microcomputadores, tem conduzido a uma reformulação na 

arquitetura desses sistemas de controle. A automação da subestação elétrica 

(SE) passou a se referir à integração dos equipamentos de campo, tais como: CP, 

UAC, UTR, IEDψ, equipamentos digitais de medição, relés digitais de proteção, 

seqüenciadores de eventos, oscilopertubógrafos, sistema de hora padrão e redes 
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LAN com programas de “Man Machine Interface” (MMI) amigáveis apresentando 

capacidades “Graphics User Interface” (GUI) e “Applications Program Interface” 

(API) [15]. 

 

Além disso, a integração de sistemas ou equipamentos 

heterogêneos em múltiplas plataformas é uma tarefa complexa que nem sempre 

conduz a resultados plenamente satisfatórios, sobretudo quando envolvem 

sistemas (equipamentos) que ligam os tecnologicamente defasados, ou com 

características proprietárias [11]. Por essa razão, há necessidade de implementar 

os modelos que representem as funções e não os equipamentos para conseguir 

com isso um nível de integração aceitável. Novas tecnologias voltadas à 

orientação a objetos ou híbridos, denominados objeto-relacionais, têm atraído a 

atenção do setor, já que a tecnologia de orientação a objetos facilita a modelagem 

de funções dentro da subestação permitindo diferentes graus de integração.  

 

A comunicação de dados no controle de processos em uma 

subestação automatizada esbarra em três necessidades distintas de comunicação 

de dados, sendo uma para interconexão dos equipamentos do campo, outra para 

sala de controle e a terceira entre os centros de controle local das subestações 

com seus respectivos níveis hierárquicos superiores: “Centro de operação do 

Sistema” (COS) e “Centro de operação Regional” (COR). 

 

Para a necessidade de comunicação dos dados em nível de 

campo, antigamente, os fabricantes apresentavam soluções proprietárias e, 

algumas vezes, ofereciam apenas “Gateway” com um protocolo já consagrado, 

sendo os protocolos “International Electrotechnical Commission” (IEC) 870-5 e o 

“Distributed Network Protocol” (DNP) 3,0 os recomendados pelo “Institute of 

Electrical and Electronic Engineers” (IEEE), mas ainda a implementação desses 

protocolos não garante a correta execução da totalidade das funções disponíveis 

nos equipamentos e sempre há a necessidade de contar com “Driver” que 

possibilite a comunicação [13].    
 

                                                                                                                                                    
ψ Consultar o glossário 
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No entanto agora com a implementação dos modelos 

desenvolvidos pelo “Electric Power Research Institute” (EPRI), que fazem uso do 

paradigma da orientação a objeto para modelar: equipamentos, funções e 

serviços da SE, originando, assim, os modelos denominados “Common 

Applications Service Models” (CASM) e GOMSFE, e com sua implementação o 

protocolo passa a ser um mero veiculo de transporte de objetos padronizados, 

além de possibilitar funções tipo “Plug & Play” (P&P) em que o equipamento a ser 

ligado declara seu tipo/modelo e os objetos por ele suportados. 

 

I.4 METODOLOGIA 
 

Para o cumprimento dos objetivos: 

 

- Foram usados os recursos técnicos disponíveis no Laboratório da área de 

Sistemas de Potência do Depto. de Engenharia de Energia e Automação 

Elétrica da USP (equipamentos de computação).  

 

- Para a implementação dos modelos e o plano final de uma subestação de 

transmissão utilizaram-se programas de informática que trabalham de 

acordo com o padrão UCA - GOMSFE 0,92 que integram protocolos para o 

sistema SCADA compreendendo: proteção de dispositivos, medição, 

controle (local ou remoto), dispositivos “Intelligent Electronic Device” (IED), 

relés digitais, enlace com os protocolos de “Ethernet” como o programa 

DNP 3,0 controlado pela “DNP Organization” e para o desenho dos 

modelos orientados a objeto foi usado o programa “Rational Rose” [29], 

que possui modelos já implementados com o padrão “Unified Modeling 

Language” (UML).    

 

O trabalho desenvolveu-se de acordo com os seguintes itens: 

Análise da dinâmica do processo dentro da rede de uma subestação; 

comunicação dos equipamentos do pátio com o micro encarregado do sistema 

SCADA; controles aplicáveis a cada processo de transferência de dados; 

otimização da operação dos equipamentos possibilitando maior eficiência do 

trabalho. 
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I.5 MODELAGEM DE UM SISTEMA DE POTÊNCIA 
 

A representação de um sistema de potência pode ser feita por 

intermédio de uma hierarquia de classes, apresentada na Figura I.1, onde a 

classe Sistema de Potência é composta pela agregação das classes Geração, 

Transmissão e Distribuição [32]. A classe transmissão por sua vez agrega as 

classes barra e ramo, além disso, vários métodos são definidos nesta etapa para 

realizar tarefas como adição e remoção de elementos (barramentos e ramos), 

ordenação ótima das barras e gerenciamento de uma rede lógica, descrevendo a 

conectividade da rede elétrica através das ramas que representam linhas de 

transmissão, transformadores ou dispositivos, como bancos de capacitores em 

paralelo. Cada objeto-barra armazena e gerencia uma estrutura de dados 

dinâmica que descreve os ramos colocados ao arranjo [47]. 

 

SISTEMAS
DE POTÊNCIA

Fig. I.1 Diagrama de Classes do Sistema de Potência

GERAÇÃOTRANSMISSÃODISTRIBUIÇÃO

REG_VOLTTURBINAGERADOR

VAPOR HIDRO

COMERCIAL INDUSTRIAL BARRA RAMO

TRAFO LINHA

RESIDENCIAL

    

A classe ramo provê a base para representação das linhas de 

transmissão, transformadores e outros dispositivos. Estes elementos determinam 

a interconectividade entre os barramentos, portanto, no modelo computacional, 

uma conexão direta é definida entre um objeto Ramo e seus objetos terminais 

correspondentes. A estrutura interdependente formada pela conexão dos objetos-

barra com os objetos-ramos e vice-versa constitui uma rede lógica que simula a 

conexão entre os barramentos e os ramos da rede real. Esta estrutura permite 
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que um objeto-barra possa acessar dados dos objetos adjacentes por intermédio 

dos objetos-ramos. Os resultados alcançados, por este exemplo de aplicação 

apresentado, demonstram que a orientação por objetos é de fato uma alternativa 

para o desenvolvimento de sistemas de software grandes, para aplicações em 

sistemas de potência, mesmo onde o alto desempenho computacional seja um 

requisito crítico. 

 
I.6 MODELAGEM DO PLANEJAMENTO DE TRANSMISSÃO 
 

Com a privatização das redes de transmissão, questões como 

planejamento, custos de transporte, políticas de acesso e direitos de transmissão, 

entre outras, têm sido extensivamente discutidas e ainda não existem respostas 

ou soluções que possam ser aplicadas universalmente. Com a facilidade de 

acesso a redes de transmissão, cresce o nível de dificuldades do problema de 

planejamento e operação da transmissão, complicando muito mais sua 

modelagem [32].  

 

O planejamento da transmissão combina questões técnicas e 

econômicas de maneira correlata. Neste contexto, algumas questões são 

fundamentais. Por exemplo: como fazer a migração das metodologias baseadas 

no custo para aquelas apoiadas no preço, como evitar investimentos isolados no 

planejamento da transmissão. 

 

Para responder a estas e outras questões, o problema do 

planejamento da transmissão deve ser situado em um contexto mais global. Um 

modelo orientado por objetos representa ou divide ao setor elétrico em três 

objetos principais: ambiente (modelo de mercado), sistema de potência e 

concessionária. O objeto ambiente é representado na Figura I.2. 

 

A visão da estrutura do objeto e das associações entre os três 

objetos serve para perceber como os objetos se inserem no contexto da atual 

estrutura de regulamentação do ambiente de energia. O objeto-ambiente regula 

os objetos Carga e Concessionária e a troca de informação entre os agentes 

individuais é realizada pelo envio de mensagens entre os objetos.  
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Estas são traduzidas em parâmetros e as restrições para o 

modelo matemático tornam possível uma diversidade de formulações estruturais 

do sistema (contratos bilaterais, integração vertical, políticas ambientais, etc). 

 

SISTEMAS
DE

POTÊNCIA

GERAÇÃOTRANSMISSÃODISTRIBUIÇÃO

CONCESSIONÁRIA

AMBIENTE

Regula

Regula

Fornece
Possui

Possui

*
*

*
* *

*

**

*

Fig. I.2 Representação de Objeto - Ambiente dentro do Planejamento  
 

Este modelo possibilita a representação de diferentes estruturas 

de mercado, sendo mais importante em países europeus, porque o problema do 

planejamento da transmissão é orientado em particular ao curto prazo, em que 

nenhum crescimento de carga é esperado; no Brasil, com elevada taxa de 

crescimento, uma estratégia a curto e longo prazos é mais importante. Neste 

exemplo, a aplicação da técnica de orientação por objetos parte da premissa que, 

por exemplo, deve ser baseada nos objetos físicos do sistema de potência. Os 

algoritmos numéricos podem ser projetados separadamente como objetos 

individuais para aplicações com o objetivo de facilitar modificações ou melhorias e 

podem utilizar os objetos da rede como armazém de dados, enviando solicitações 

às interfaces bem definidas dos objetos.  

 

O problema do planejamento de transmissão consiste em 

determinar a melhor configuração de expansão da rede a um custo mínimo, para 

isto são usados modelos de simulação de custos de produção ou de sínteses, 

aplicando as metodologias de otimização para planejamento da transmissão. 
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SUBESTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMATIZADA 
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II.   SUBESTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMATIZADA 
 

II.1  INTRODUÇÃO 
 

A disponibilização da energia elétrica aos consumidores finais 

ocorre em níveis de tensão compatíveis com a tensão de alimentação dos 

equipamentos de escritório, domésticos e industriais [27].  Para tanto, a energia 

elétrica produzida pelas centrais elétricas deve convenientemente ser primeiro 

transformada pelo sistema de transmissão (faixa acima dos 138kV), depois pelo 

sistema de subtransmissão (faixa entre 138kV e 69kV) e, ao final, pelo sistema de 

distribuição: primária (faixa entre 11,9kV a 34,5) e secundária (110 a 220v) 

classificação da ANEELψ. 

 

O roteamento, controle do fluxo de energia elétrica, bem com a 

obtenção desses variados níveis de tensão ocorrem em razão do emprego de 

subestações, que se constituem nos elos entre os sistemas.  

 

II.2  SUBESTAÇÃO 
 

Uma subestação pode ser definida como a interconexão de vários 

equipamentos elétricos de alta e média tensão, usados para manobra (disjuntores 

e seccionadoras), interconexão (barramentos), transformação e transdução 

(transformador de força, de corrente, de potencial), regulação e compensação 

(reatores e capacitores), e elementos de proteção (pára-raios, aterramentos). 

Estes equipamentos são empregados com a finalidade de direcionar, controlar e 

monitorar o fluxo de energia em um sistema elétrico de potência e garantir a 

segurança de sua operação por meio de dispositivos que o protejam, monitorem e 

controlem [28]. 

 

Uma subestação pode estar associada à usina geradora de 

energia elétrica, ou ainda, pode controlar diretamente o fluxo de potência na rede. 

Pode, também, estar associada a transformadores de potência que convertem a 

tensão de fornecimento para um nível superior ou inferior, podendo ainda ser 
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utilizada para chavear diferentes rotas de fornecimento de energia, de mesmo 

nível de tensão. 

 

Segundo a definição do IEC, os disjuntores são dispositivos 

capazes de conduzir e interromper correntes elétricas solicitadas pelas cargas em 

condições normais, além de apresentarem a capacidade de interromper valores 

anormais de correntes, tais como as, que ocorrem em situações: de curto-circuito, 

de surto de energia, queda de raios, etc. [8]. 

  

As chaves seccionadoras são usadas para isolar equipamentos 

ou trechos de circuitos, a fim de facilitar a manutenção dos mesmos, não tendo, 

portanto, capacidade de interromper o fluxo de corrente. Dessa forma, a manobra 

de uma chave seccionadora deve sempre ser precedida do disjuntor 

correspondente. 

 

A alimentação da energia elétrica dos dispositivos: de proteção, 

comando e controle da subestação é provida por um sistema próprio, denominado 

sistema de serviços auxiliares que, muitas vezes, é equipado com um conjunto de 

baterias ou geradores diesel em paralelo, a fim de possibilitar a operação da 

subestação mesmo em situações de falta de energia. 

 

A complexidade do sistema central é função do tamanho da 

subestação e da escolha do sistema de controle de operação, e as subestações 

podem ser classificadas, em assistidas ou desassistidas (telecomandada); o 

sistema de aquisição de dados é igual nas subestações assistidas ou não, desde 

que as mesmas funções sejam implementadas, claro que com diferentes tempos 

e velocidades de processamento [32].  

 

As subestações denominadas assistidas exigem a presença 

constante de um operador encarregado de supervisão do funcionamento de todos 

os equipamentos instalados, além de zelar pela manutenção da qualidade do 

fornecimento da energia, por meio de ações de comando e controle. 

                                                                                                                                                    
ψ ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) 
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 Por outro lado, as subestações chamadas desassistidas 

possuem seu funcionamento monitorado remotamente por intermédio de 

dispositivos de aquisição de dados que reportam o estado operativo dos 

equipamentos e ainda possibilitam a execução de ações de controle-remoto por 

meio de comunicação de dados. 

 

O modo como os equipamentos, linhas e barramentos são 

interligados para prover a funcionalidade necessária a uma subestação de 

energia elétrica é, chamado arranjo. Na fase de projeto de uma SE, a definição do 

arranjo a ser utilizado está diretamente relacionado com outros aspectos como 

porte da SE, flexibilidade da operação desejada, requisitos de confiabilidade e 

custos.  

 

Nos arranjos, especial atenção é dada aos disjuntores, uma vez 

que necessitam de manutenção preventiva freqüente; sendo necessário, nesses 

casos, sua retirada de operação seguida de um aterramento, o que pode provocar 

uma interrupção no fornecimento de energia pelo circuito ligado a esse disjuntor, 

caso não tenha sido previsto no arranjo configurações alternativas [7].  

 

Os tipos de arranjos mais usados são: barra singela, disjuntor 

singelo, barra principal e transferência, dupla principal e transferência, disjuntor e 

meio, disjuntor 1 1/3, em anel ou alguma combinação das anteriores [21], um 

modelo é ilustrado na Figura II.1. 

 

Os dados das seguintes tabelas ilustram, como exemplo, a 

comparação entre os diferentes arranjos da subestação, a comparação dos 

distintos modelos de disjuntores [7]. Assim como a relação de tempo e 

desempenho que se apresentam dentro de uma subestação elétrica, Tabelas II.1, 

II.2, e II.3.  
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13.8kV

L.T.1  138kV

S1

T1

B1

B3

C1

C3

A1 A1A1

A1

A3

A3 A3 A3

69kV

L.T.2  138kV

S2

T2

B2

B4

C2

C4

A2A2 A2

A2

A4

A4A4A4

69kV 13.8kV

Fig. II.1.  Modelo de Arranjo de uma Subestação
 

CRITÉRIOS / ARRANJO CUSTO CONFIABILIDADE FLEXIBILIDADE MEIO 
AMBIENTE 

Barramento duplo com 
seccionador  

1 10 9 2 

Barramento duplo sem 
seccionador 

6 8 8 7 

Barramento em anel 4 5 6 3 

Barramento disjuntor e 
meio 

2 9 10 9 

Barramento singelo com 
seccionador 

9 3 3 9 

Barramento singelo sem 
seccionador 

8 1 1 9 

Tabela II.1  Comparação entre os diferentes tipos de arranjo. 

 

CRITÉRIOS / 
DISJUNTOR 

CUSTO CONFIABILIDADE FLEXIBILIDADE MEIO 
AMBIENTE 

SF6 7 10 9 7 

Ar comprimido 8 8.5 7 10 

Pequeno volume de 
óleo 

9 6.5 6 4 

Grande volume de óleo 10 6 2 1 

Tabela II.2  Comparação entre os diferentes tipos de disjuntor. 
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UNIDADE DE INTERFACE PERFORMANCE 
REQUERIDA 

TEMPO ENTREGA (MS) 

Estação a proteção Baixa >100 

Proteção a proteção 
Alta 

Baixa 

2  a   10 

10  a  100 

Dados analógicos TP &TC Meia 10  a  100 

Controle a disjuntor 
Muito alta 

meia 

<<2 

10  a  100 

Estação a controle Baixa >100 

Estação a serviço técnico Baixa >100 

Controle a controle Meia 10  a  100 

Estação a COS Baixa >100 

Proteção a disjuntor Alta <<2 

   Tabela II.3  Performances de comunicação dentro de uma SE. 

 

 

II.3  AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES 
    

A subestação automatizada é dotada de todo o equipamento para 

proteção, controle, monitoração, medição, comunicação, (equipamento 

secundário), que pode ser conectado, utilizando uma porta serial de 

comunicações de forma consecutiva para desta maneira, trabalhar conjuntamente 

[1]; sendo este um dos métodos de trabalho mais comuns, mas existem outros 

atualmente. 

 

O grande desafio enfrentado pelas subestações de energia 

elétrica tem sido manter tanto o fornecimento como a qualidade da energia 

entregada, da melhor maneira possível.  

 

Quando se refere a qualidade de fornecimento de energia, 

entende-se manter esse fornecimento de uma forma constante, com um alto grau 

de confiabilidade.  Para que isto aconteça, há necessidade de existir um sistema 

de controle, monitoração e proteção capaz de atuar de forma rápida e eficiente, 

permitindo assim, o imediato restabelecimento do fornecimento de energia no 

menor período de tempo.  
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Neste ponto, os sistemas automatizados se impõem, já que 

proporcionam vantagens com respeito ao tempo de resposta dos equipamentos, 

assim como pela utilização de protocolos cada vez melhores que garantem a 

redução do tempo de comunicação na faixa de 4ms. 

 

No entanto, o conceito de qualidade de energia “Power Quality”ψ 

refere-se, no modo mais geral ao diagnóstico, teste, análises, avaliação e procura 

de prováveis soluções aos problemas dos usuários tanto residenciais, comerciais 

e indústrias de energia. 

   

Com o aparecimento de computadores mais modernos, 

dispositivos eletrônicos inteligentes (IED), dispositivos de controle, proteção, 

supervisão, controladores lógicos programáveis (CLP) e a adoção de uma 

arquitetura distribuída dentro dos sistemas de automação, passou-se a discutir o 

tema da integração desses equipamentos de uma forma mais atuante, tendo 

especial interesse na relação de hardware e software (em especial, nos 

protocolos de enlace e comunicação) dentro da subestação [11].  

 

Um modelo de comunicação entre os diferentes equipamentos de 

campo de uma subestação é ilustrado na Figura II.2, na qual é possível apreciar  

o enlace dos equipamentos nos distintos níveis de comunicação, assim como o 

emprego dos dispositivos de comunicação remota Modem (Modulador / 

Demodulador).  

 

Sem dúvida, são vários os motivos que levam à necessidade de 

automatizar os sistemas elétricos, entre eles, podemos mencionar: 

 

 Melhoria da qualidade no fornecimento de energia elétrica, com 

redução da quantidade e do tempo de interrupções, por meio da 

supervisão direta e em tempo real do sistema elétrico; 

 Melhoria da qualidade de informação para a operação local; 

                                                 
ψ Maior informação no site disponível em: www.pqnet.electrotek.com 
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 Redução da incidência de ocorrências no sistema elétrico em razão de 

erros humanos de operação; 

 Implementação de novas funções para controles sistêmicos e de 

comandos de equipamentos; 

 Operação remota de SEs com base no centro de operação do sistema, 

padronizando os relatórios; 

 Redução do custo operacional, com a automação de tarefas e 

centralização de ações operativas; 

 Redução dos investimentos com a modelagem da curva de carga que 

possibilita aproveitar melhor a capacidade dos equipamentos; 

 Melhoria dos níveis de tensão, de segurança operacional e dos índices 

de “Duração equivalente de interrupção por consumidor” (DEC) e 

“Freqüência equivalente de interrupção por consumidor” (FEC); 

 Otimização do quadro de operadores. 

 

Estação de Controle

LAN 2

Unidade de apoio de operação

Unidade Terminal Remota

LAN Interface Modem LAN Interface

Micro Enlace Micro Enlace

Unidade de Controle
e aquisição de dados

Unidade de Controle
e aquisição de dados

Proteção

LAN 1

Modem

LAN 3

Fig. II.2   Comunicação entre os equipamentos em uma Subestação
 

PROCESSO ELÉTRICO

NIVEL DO
BAY

NIVEL DE
ESTAÇÃO

 
II.4  SISTEMA SCADA DE UMA SUBESTAÇÃO 

 

A arquitetura de uma subestação está baseada em sistemas de 

processamento distribuído, formado por uma rede de máquinas funcionalmente 

independentes em termos de “hardware” e “software”, mas que seguem normas e 
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interfaces-padrões de forma a garantir a portabilidade, interoperabilidade, 

expansibilidade e interconectividadeψ, entre elas [13]. Assim, a arquitetura aberta 

de um sistema SCADA de acordo com o padrão UCA, onde interagem todos os 

sistemas pode ser visualizada na Figura II.3. Na atualidade, os sistemas SCADA 

têm maior interoperabilidade com benefícios: 

 

 Funcionalmente orientado a convenções de nomes e descrição, 

 Independência de programas de aplicação específicos, 

 Maior capacidade de serviços e fácil implementação de novos, 

  Não precisam da verificação do corpo das mensagens de forma 

individual. 

Rede de campo multiponto

Subestação de distribuição
  e  alimentadores

    Modelos
(GOMSFE)

RTUIED IED IED

Interfa ce
Rede

Subestação de
Transmissão

LAN Subestação
     Modelos

(GOMSFE)

RTUIED PLC

IED

Central de Geração

LAN Edificio Controle

Modelos CASM
(Planta de energia)

IED

Pátio
DCS

IED

IED

IED

Interface cliente

Modelos CASM
Interface Cliente

UCA W AN

  Cliente
Residencial

 Cliente
Industrial

de dados
 Aquisição

    Cliente
Comercial

Centro de controle e operação

LAN centro de controle

  TASE.2
ModelosDMS

Segurança
  RouterEMSSCADA

Dados
  Aquisição

Corporação

Modelos
DAIS e TASE.2

LAN corporativa

Verificação
Automatica

Controle
 de energia

Engenharia

 WAN Corporativa
Modelos TASE.2

WAN medição
Modelo CASM

Segurança WAN
Modelos TASE.2

SCADA
WAN

TASE.2
Modelos

ou
CASM

(GOMSFE)

SCADA WAN

 CASM
Modelos (GOMSFE)

    Subestação
Remota

Segurança
  Router

Fig. II.3 Integração dos Sistemas de um Sistema Elétrico

 

                                                 
ψ Consultar Anexo C. 
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A arquitetura básica de um sistema SCADA dentro de uma 

subestação está composta primeiro por dispositivos que coletam dados e que são 

colocados em uma rede de comunicação à disposição dos demais membros do 

sistema, no qual o servidor do banco de dados (SBD) zelará pelo armazenamento 

e disseminação seletiva das informações. A interação do operador com o sistema 

se faz por meio dos servidores de “Man Machine interface” (MMI), e a 

comunicação tanto com os equipamentos de campo quanto com níveis 

hierárquicos superiores é efetuada pelos servidores de comunicação (SC). O 

console de manutenção e engenharia (CME) oferece o ferramental necessário à 

implementação de novas funções e manutenção dos sistemas [32]. 

 

Dependendo da aplicação e do tamanho da subestação, esses 

módulos podem ou não ser redundantes, ou ainda terem suas funções 

concentradas em um único nó da rede que fará a função de servidor de dados, 

servidor de comunicação, etc. 

 

Assim, por exemplo, uma SE com poucos pontos de supervisão e 

controle pode não necessitar de servidores de Banco de Dados redundantes e 

ainda vários servidores de MMI, nesse caso, o próprio hardware que executa as 

funções de servidor de MMI passará a executar também as funções de servidor 

do banco de dados, e, eventualmente, poderá também acumular as funções de 

servidor de comunicações.  

 

A adição de novas funções, módulos (sistema especialista), ou 

consoles ao SCADA é facilitada pelo emprego de interfaces padronizadas, 

permitindo que o sistema seja projetado para o porte atual da SE, sem contar com 

as possíveis expansões futuras [14]. 

 

A arquitetura básica de um sistema de automação, normalmente, 

apresenta as seguintes partes: 

 

 Um sistema central de controle COS que deve contar com 

equipamentos e funcionalidade suficiente para assumir as funções 
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referentes também a qualquer centro regional, em caso de 

contingências; 

 Sistemas regionais COR, normalmente, um em cada uma das 

gerências, para assumir as funções de centros de operação de 

distribuição. 

 

O COS deve ser responsável pelas seguintes funções: 

 

 Supervisão e controle do sistema de alta tensão; 

 Coordenação da operação com companhias interligadas; 

 Controle de tensões; 

 Controle de desligamento de cargas. 

 

As características e a funcionalidade que um sistema com a 

arquitetura anteriormente descrita deve cumprir, são as seguintes: 

 

 Arquitetura dual, de modo que a indisponibilidade de qualquer 

componente não interrompa a operação do sistema; 

 Gestão com telecomando (funções SCADA), como funções 

completas de supervisão e controle, coordenação de vários 

operadores, tratamento diferenciado de alarmes, geração de dados 

calculados com base em outros, assim como a gestão de arquivo 

histórico; 

 Gestão sem telecomando funções “Energy Management System” 

(EMS) – Sistema de Gerenciamento da energia como 

representação e navegação de diagramas gráficos, gestão da 

operação em tempo real, processamento da topologia, gestão de 

equipes de manutenção (associadas a operadores), simulação de 

conectividade; 

 Gestão de ajuda à normalização como conexão em tempo real com 

o sistema de atendimento telefônico, obtenção do relatório do 

estado de falhas em tempo real, determinação automática das 

zonas afetadas e informação a clientes em tempo real. 
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II.4.1 Servidores de interface Homem Máquina (IHM). 
 

São máquinas equipadas com um ou mais monitores de vídeo 

colorido de alta resolução, impressora gráfica b/p ou cor, com periféricos para 

manipulação de informações ou console de operação (trackball, mouse, etc), 

processando um software SCADA que proporciona ao operador todas as 

facilidades necessárias ao comando e supervisão do processo, possibilitando a 

execução correta das funções de supervisão, controle, comando-remoto, etc. 

 

A rede de comunicação permite a inclusão de vários consoles de 

operação sem grande transtorno, não havendo nenhuma restrição quanto à 

quantidade e à configuração dos mesmos.  

 

A quantidade e a localização dos consoles são estabelecidas 

pelas necessidades de aplicação, dependendo do meio físico da rede existe ainda 

a possibilidade de se instalar consoles-remotos a uma distância relativamente 

grande, sem perda do desempenho. 

 

II.4.2 Servidores de banco de dados (SBD). 
 

São utilizados para armazenar a base de dados de tempo real e 

histórica, além de arquivos de seqüência de eventos, valores de ajuste de relés 

de proteção, dados cadastrais de equipamentos, etc. Para tanto são usadas 

máquinas velozes de alta capacidade de armazenamento, geralmente, 

empregadas em configuração dual por se tratar de uma função crítica para a 

operação do sistema. Sistemas de controle fazem uso de diversos tipos de 

informações, cada uma delas com requisitos próprios de desempenho e estrutura 

de dados [17]. 

 

Dentre as informações necessárias ao sistema SCADA, incluem-

se dados de tempo real coletados por equipamentos dedicados instalados nos 

cubículos da SE, ou mesmos, dados calculados em função dos valores medidos, 

arquivos históricos e informações semi-estáticas voltadas à descrição do 

processo e suporte.   
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A utilização de um SGBD agindo como intermediário entre os 

arquivos de dados e a aplicação oferece uma maior transparência, maiores 

possibilidades de integração e padronização de acesso. São requisitos básicos 

para um SGBD para este tipo de aplicação: 

 

 Suporte aos conceitos de sistemas abertos; 

 Unicidade do produto (necessidade de tempo real, dados históricos, 

facilidade de manutenção segurança dos dados, etc.); 

 Desempenho condizente com os requisitos de tempo real; 

 Ferramentas de migração de dados, verificação de integridade, além 

de utilitários como “Backup Recovery”. 

 
II.4.3 Servidores de comunicação de dados (SC). 

 

Estabelecem a comunicação da subestação com os níveis 

hierárquicos superiores; tais como: Centro de Operação Regional (COR), Centro 

de Operação do Sistema (COS), etc., podem, inclusive, servir de interface para as 

UAC que não tenham possibilidade de comunicação direta com a rede. Os 

servidores de comunicação podem ser equipados com vários canais de 

comunicação, e cada um deles é operado independentemente dos demais, 

podendo, inclusive, fazer uso de diferentes meios físicos de transmissão de dados 

[31]. 

 

Cada um desses canais pode operar com protocolos de 

comunicação diferentes, de acordo com as necessidades dos níveis hierárquicos 

superiores e inferiores. Em sistemas de pequeno porte, o servidor de MMI pode 

acumular também a função de servidor de comunicação. Os servidores de 

comunicação aliviam o carregamento da MMI, executando conversão de 

protocolos proprietários para o protocolo padrão da rede de área local (LAN), bem 

como efetuam o controle de seqüências de varredura de rotina, os testes de não 

resposta, a detecção de erros de comunicação, a verificação de mudanças de 

estado dos canais e execução de outras funções de rotina. 
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Tendo em vista a não existência ainda de um protocolo de 

comunicação universal, que atenda às necessidades de comunicação de todos os 

equipamentos inteligentes, os servidores de comunicação abrigam, 

simultaneamente, vários tipos de protocolos, podendo fazer uso de diferentes 

meios físicos de transmissão de dados.  

 

Dadas as peculiaridades dos requisitos de comunicação foram 

concentrados no servidor de comunicação o enlace com os equipamentos de 

campo, tais como: medidores, sensores, relés digitais, equipamentos de medição 

digital, controladores programáveis, unidades terminais remotas, seqüenciadores 

de eventos, equipamentos de oscilografia e demais equipamentos inteligentes da 

rede. 

 

Na comunicação com os equipamentos de campo, prevaleciam os 

protocolos proprietários ou de domínio público, tais como: MODBUS, havendo 

agora um movimento no sentido de padronização [18]. O IEEE recomenda a esse 

nível de padronização a adoção dos protocolos DNP 3,0 e IEC 60870-5-103 para 

conexões com relés digitais e IEC 60870-5-101 para as demais necessidades de 

comunicação com os UAC.  

 

Já o EPRI entende que a padronização de protocolos é 

importante no momento atual, mas se a informação carregada por esse protocolo 

for modelada e padronizada, este perderá sua importância, pois passará a ser 

apenas instrumento de transporte de informação.  

 

Em parceria com as empresas de energia dos EUA, o EPRI está 

criando padrões de objetos voltados à modelagem de equipamentos inteligentes 

em subestações e alimentadores, tais como: remotas, chaves, regulador de 

tensão, banco de capacitores, religador, etc. em um trabalho denominado 

GOMSFE. O comportamento dos algoritmos, segundo suas necessidades de 

comunicação de dados, aplicado para o controle dos serviços denominados 

CASM. 
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II.4.4 Rede de área local (LAN). 
 

Todos os membros da rede distribuída comunicam-se entre si 

através de rede de comunicação local (LAN) de alta velocidade, redundante para 

maior confiabilidade em configuração “Hot & Stand-by”, para aumentar ainda mais 

a confiabilidade, normalmente, é usados um cartão de interface independente 

para cada canal. O meio físico da rede pode ser cabo de fibra óptica, cabo óptico 

plástico ou ainda cabo convencional com blindagem reforçada (dupla), conforme é 

ilustrado na Figura II.4.  
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Alguns fornecedores implementam o sistema de forma que a 

mesma informação trafegue nos dois canais de maneira idêntica, de forma que 

cada membro receba a mesma informação pelos dois canais simultaneamente.  

Assim, no caso da falha de um canal, o outro levará a mensagem para seu 

destino. Outros fornecedores preferem distribuir o tráfego de mensagens pelos 

dois canais para designar um canal de uso coletivo da rede, enquanto o outro fica 

reservado para utilização mais específica que envolva apenas alguns elementos 

da rede. Assim, por exemplo, para controle das UAC, no caso de indisponibilidade 

de um dos canais da rede, o canal restante estará dimensionado para suportar o 

tráfego total de comunicação da rede, o que é bastante usado em redes que 

empregam os métodos de acesso à informação “Carrier Sense Multiple Access / 

Collision Detection” (CSMA/CD) como é o caso do protocolo “Ethernet” [10]. 

 

Nesse nível de comunicação de dados, o protocolo que oferece 

maior grau de interoperabilidade é “Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol” (TCP/IP) sobre “Ethernet” em 10 Mbps ou 100 Mbps [19]. No entanto, 

tecnologias emergentes como é o caso do “Integrated Services Digital Network” 

(ISDN) e “Asynchronous Transfer Mode” (ATM), além de referenciar mais 

velocidade, oferecem recursos adicionais tais como a integração de sinais de 

áudio e vídeo e dados, em uma única rede [33]. 
 

No anexo A, é possível encontrar maior informação sobre meios 

físicos para comunicação dentro das redes. 

 

II.4.5 Console de engenharia e manutenção (CEM). 
 

O console de engenharia e manutenção presta-se a fornecer 

subsídios para a análise pós-operativa, portanto, tem acesso às mesmas funções 

do console de operação, exceto aquelas relativas ao reconhecimento, 

silenciamento e inibição de alarmes. Adicionalmente, também, terão acesso às 

seguintes facilidades: 

 

 Telas e relatórios de registro histórico de variáveis; 

 Telas e relatórios de rejeição de carga; 
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 Telas e relatórios de atuação da proteção; 

 Alteração de parâmetros dos relés digitais; 

 Telas e relatórios de registros de alarmes e ações do operador; 

 Telas e relatórios de registro de funções estatísticas; 

 Alteração da configuração do sistema digital, tais como retirar e 

colocar UAC da varredura; 

 A possibilidade de acrescentar ou diminuir o número de 

equipamentos conectados; 

 Definição de turnos e horários para emissão automática de 

relatórios, etc. 
 

Opcionalmente, esse console poderá ainda ser empregado para 

desenvolver e integrar aplicativos escritos em uma linguagem de alto nível (C, 

Pascal, Visual Basic etc) ao sistema SCADA, assim como gerar e modificar telas 

e relatórios [22].  O enlace das unidades de aquisição de dados com o sistema 

SCADA é ilustrado na Figura II.5 que segue. 
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II.5  VANTAGENS E BENEFÍCIOS DE AUTOMATIZAR UMA SE 
 

A área do sistema de potência está em uma competição rápida 

para obter uma melhor administração da energia das redes em todos os níveis de 

seus sistemas. Sua privatização possibilitou a abertura de um mercado de 

eletricidade novo e diferente em todos os aspectos do mercado tradicional [54]. 

Trata-se de um mercado, onde os consumidores tornam-se clientes em razão do 

aparecimento de novos fornecedores de energia.  

 

Na realidade, em um futuro próximo, nos sistemas de potência a 

idéia será produzir cada vez mais e mais energia elétrica. Assim, surgirá a 

necessidade de automatizar as subestações tanto as já existentes como as 

futuras que serão avaliadas pelas concessionárias, para afrontar os desafios 

esperados do mercado futuro e a confiança do equipamento existente na geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica.  

 

Para fazer este processo, as subestações precisam adquirir 

conhecimento pleno de suas necessidades da automatização e de seus 

benefícios. Isso ilustrará dois aspectos que influenciarão o negócio de energia, o 

aspecto econômico e o técnico. 
 

II.5.1 Econômico 
 

A razão econômica é a principal parte que justifica a 

automatização da subestação (SA). A informação mais pontual e precisa sobre o 

sistema de energia dará força para uma concessionária ser bem sucedida e 

competitiva em um mercado livre (onde haverá uma competição entre 

concessionárias, graças à desregulamentação do mercado elétrico e à 

privatização). Neste tipo de ambiente, a informação torna-se uma exigência 

estratégica que não pode ser obtida das subestações do tipo convencional 

existentes. As vantagens que possibilitam uma subestação automatizada 

relacionado aos custos são: 
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 Redução de custos de operação e manutenção. 

1. No diagnóstico e conserto de equipamentos. 

2. Em custos primários de manutenção de equipamentos.  

3. Em custos de operação e controle de equipamento de 

proteção. 

 

 Redução de custos de instalação de subestações. 

1. Com a redução de cabeamento para controle e proteção em 

arquiteturas distribuídas. 

2. Com a redução da instalação de equipamento dedicado para 

cada função, pela possibilidade da instalação de 

equipamentos que executem diferentes funções. 

3. Com a redução de cabeamento para serviços auxiliares. 

 

II.5.2 Técnico. 

 
As informações ou dados cumprem um papel essencial na 

perfeita administração do sistema de potência. As concessionárias não poderão 

competir se não tiverem informações precisas sobre todo o poder dos 

componentes do sistema. Então, é necessário continuamente que as estações de 

controle-mestre tenham dados como alarmes, estado de alimentador, tempo de 

provas reais de watts, vars, volts, amps, disponibilidade e medição de energia.   

 

Esta enorme exigência de dados de disponibilidade e precisão 

torna-se um imperativo da indústria de energia moderna. Para isso, requer que as 

subestações existentes sejam atualizadas como subestações automatizadas, 

para poderem entregar uma maior quantidade de informações no menor tempo e, 

assim, poder melhorar a tomada de decisões quando estas forem requeridas [12].  

 

A relação entre benefícios e vantagens dentro da operação dos 

equipamentos em uma subestação automatizada é demonstrada, conforme os 

dados da Tabela II.4. 
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APLICAÇÃO BENEFICIO & VANTAGENS 

Estado 
Operacional 

• Determinação da habilidade operacional do equipamento.  
• Determinação do status operacional do equipamento. 

Prevenção de 
falhas 

• Avaliação da condição do equipamento, detecção de condições anormais e 
a ação iniciada para prevenir as falhas iminentes. 

Suporte para 
manutenção 

• Avaliação da condição do equipamento e iniciar manutenção só quando o 
diagnóstico indique a necessidade disso. 

• Ajudar com o planejamento da manutenção. 
• Julgar a necessidade de maior quantidade de equipamento de similar e/ou 

idêntica condição. 
Avaliação de 
vida 

• Avaliação da condição dos equipamentos para determinar sua vida útil.  
• Detecção de condições anormais. 

Otimização da 
operação 

• Avaliação da condição funcional do equipamento enquanto é submetido à 
extensão ou maximização de suas funções (geralmente, a condições 
diferente da placa). 

• Controle dos efeitos de carga das condições diferentes às do equipamento. 
• Otimização da operação dos equipamentos no sistema, por exemplo, do 

disjuntor “circuit breaker”. 
Testes de 
verificação 

• Confirmação das condições correta de instalação e ajuste dos 
equipamentos.  

• Avaliação das condições dos equipamentos e melhoria da efetividade e 
eficiência com prova de aceitação e verificação. 

• Automatização e preservação de dados das características e condições da 
subestação.   

Analise de 
falhas 

• Prover informação sobre as condições anteriores do equipamento depois 
que acontece uma falha.  

Segurança 
pessoal 

• Prevenção das condições de segurança do pessoal. 

Segurança 
ambiental. 

• Prevenção das condições de segurança ambiental. 

Tabela II.4  Benefícios e vantagens de uma SE automatizada. 

 

Na atualidade, já se conta com sistemas específicos tanto para 

monitoração como manutenção, e o sistema SCADA passou a contribuir 

basicamente na operação.  

 
 

II.6  CONFIABILIDADE DOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS  
 

Geralmente a confiabilidade é aplicada a pedaços específicos e 

individuais de equipamentos da subestação em lugar de ser empregada de forma 

geral à subestação completa.  Este documento e as referências tentam mostrar o 

maior benefício de usar um valor integral na lógica da administração de risco para 

selecionar o equipamento apropriado às circunstâncias específicas, isto baseado 

na engenharia de acordo com a economia.  
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Mostra como os riscos associados com o fracasso funcional dos 

equipamentos podem ser quantificados e monitorados para conhecer se o valor 

econômico foi aplicado adequadamente [30]. O propósito de selecionar um tipo de 

controle e monitoração para um equipamento específico ou combinações de 

equipamentos, ou sistemas requer a compreensão integral de: 

 
 Compreensão do fracasso de seus mecanismos, as 

características deles e os dispositivos de controle e monitoração 

apropriados para eles, 

 Efeito de suas falhas, falha crítica, princípios de avaliação de 

risco, 

 Apoio econômico apropriado para a implementação do controle e 

monitoração.  

   

II.6.1 Avaliação de risco 

 

Risco pode ser definido como o produto da probabilidade de que 

aconteça um evento e as conseqüências que deveriam ocorrer [12].  Então, o 

risco que usa uma matriz destes produtos pode ser quantificado, empregando um 

sistema de posição, conforme os dados da Tabela II.5. O risco pode ser 

enfileirado do mais alto para o mais baixo. Neste caso, números de 1 a 4 

significam prioridade alta, de 5 a 9, prioridade média e de 10 a 20, prioridade 

baixa. 

Desta maneira, qualquer assunto como: impacto financeiro, 

impacto de cliente, segurança, impacto ambiental pode ser enfileirado [12].   

 
Matriz de risco 

(Risco ≡ probabilidade de acontecer × conseqüentes de ocorrer o evento) 

Conseqüente Probabilidade 
 

Ranking 
1 

Freqüente
2 

Provável 
3 

Ocasional
4 

Remota 
5 

Improvável 
1   Catastrófica A A A B B 
2   Crítica A A B B C 
3   Moderado A B B C C 
4   Desprezível A B C C C 
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NÍVEL DE RISCO DESCRIÇÃO DE RISCO 

A Alto risco 

B Médio risco 

C Baixo risco 
   Tabela II.5  Matriz de risco de uma SE automatizada. 

 

A aplicação da automação deveria ser fundamentada no valor, 

normalmente, deveria ser um benefício econômico reconhecido.  A automação 

pode reduzir custos de inspeção e manutenção, permitir a maior utilização de 

capacidade do equipamento, a continuação da operação em tempos críticos com 

condição prejudicada e ajudar a tomar decisões de substituição do equipamento. 

 
II.6.2  Operação e manutenção segura - confiável 

 

Uma das melhores qualidades dos sistemas automatizados 

modernos é a inteligência distribuída deles. Por isso, todas as ações como a 

intercomunicação, verificação, etc. São feitas tão perto dos equipamentos e do 

processo quando for possível. Em sua maioria, as funções são executadas nas 

mesmas unidades. O computador da estação só registra as atividades, pelo qual 

uma falha na estação do computador ou no meio da comunicação não pode 

resultar em uma má operação.  

 

A probabilidade de que um comando seja incorretamente 

executado, é extremamente pequena. Isso está na série de 0,00XY% (X e Y 

valores numéricos) nos sistemas modernos [12]. Todos os dados disponíveis em 

um sistema automatizado são armazenados e, geralmente, estão disponíveis para 

qualquer processo mais adiante, por exemplo, são digitalizadas as correntes e as 

voltagens no conversor analógico-digital (A/D) do IED, estes valores digitalizados 

são usados depois para: Algoritmos de proteção e medição; registro de 

perturbação e relatórios; ou para a avaliação e supervisão do valor limite. 
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A multiplicidade do uso de dados reduz-se praticamente, 

simplificando a instalação elétrica e a quantidade de telegramas em uma 

subestação. Isto diminui o custo e torna mais simples o sistema inteiro [4]. 

 

Normalmente a implementação de um sistema de automação é 

uma tarefa bastante complexa, pois envolve sólido conhecimento do processo 

elétrico, além de tecnologia digital. A implementação requer mudanças profundas 

no controle das SEs que, muitas vezes, foram concebidas com filosofias bastante 

diferenciadas das atuais. As principais dificuldades que, normalmente, são 

encontradas: 

 

 O estado atual das subestações necessita de um grande trabalho 

de adaptação ao telecontrole. Deve-se observar que as SEs 

automatizadas, futuramente, irão ficar desassistidas, ou seja, sem 

operador permanente, mas com operador intermitente, o que 

tornará maior a responsabilidade dos profissionais de automação 

para prover SEs com nível de operação local facilitada e 

padronizada, evitando acidentes; 

 Existência de equipamentos que apresentem grandes dificuldades 

para ser telecontrolados (religadores antigos, reguladores de 

tensão, etc.); 

 Como o trabalho de adaptação ao telecontrole é realizado com toda 

subestação em operação, se o sistema existente é tipicamente 

radial, há bastante dificuldade em se disponibilizar mais de um 

equipamento de disjunção por dia em cada subestação. É 

necessário efetuar um programa de desligamento para implantar o 

sistema e realizar testes, o que causa um atraso significativo nos 

trabalhos; 

 As condições de operação de muitas subestações, muitas vezes, 

não correspondem ao padrão de controle centralizado, o que 

implica necessidade de serviços adicionais, como aquisição e 

especificação de painéis de comando, painéis CC/CA, baterias, 

retificadores e substituição do comando capacitivo, entre outros. 

Todos esses elementos necessitam ser incorporados ao sistema, 
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mas isso implica custos adicionais que envolvem a troca de 

equipamentos; 

 Grande divergência entre a documentação existente e o sistema 

instalado em campo, fato que torna os serviços de adaptação 

bastante lentos, com maior risco de acidentes e gerando a 

necessidade de um levantamento técnico detalhado em cada SE, 

antes do início do projeto para atualizar a documentação; 

 Estado precário de equipamentos com necessidade de manutenção 

em algumas SEs existentes; 

 Atraso no fornecimento de materiais, sobretudo dos importados; 

 Como o sistema elétrico é bastante dinâmico, existem diversas 

modificações (ampliações) nas subestações, que estão sendo 

realizadas de forma paralela ao processo de automação, fato que 

obriga revisões em projetos considerados concluídos; 

 Indisponibilidade de comunicações e de recursos humanos 

especializados: profissionais que conheçam o sistema elétrico, os 

sistemas digitais, protocolos e ferramentas de automatização, etc. 

 

 

 

   



 

TECNICAS DA MODELAGEM POR OBJETO EM SISTEMAS ELÉTRICOS 
 



Técnicas da modelagem por objeto em Sistemas Elétricos 
Milthon Serna Silva 

34

III.   TÉCNICAS DA MODELAGEM POR OBJETO EM SISTEMAS ELÉTRICOS 
 

III.1 INTRODUÇÃO 
 

A metodologia de orientação por objeto tem crescido, cada vez 

mais em importância e aceitação no desenvolvimento do software aplicado a 

problemas de sistemas de potência, em razão das vantagens que oferece 

relativas à flexibilidade, expansibilidade e facilidade de manutenção ψ [53]: 

 

 Flexibilidade: O sistema elétrico de potência e seus requisitos 

mudam permanentemente em um ambiente de mercado; 

 Expansibilidade: Novas funcionalidades precisam ser embutidas nos 

programas existentes, e funções inteiramente novas devem ser 

integradas; 

 Facilidade de Manutenção: A manutenção de uma parte do código, 

não pode afetar outras partes do programa. 

 

Estas características são fundamentais para o desenvolvimento 

de aplicações em sistemas de potência, porque pela orientação de objetos existe 

um conjunto de conceitos centrados na necessidade de lidar com mudanças, 

preservar a validade em face das mudanças e expressar um conjunto básico de 

software, baseado por distinções, diferenças e modificações [9]. 

 

A técnica de orientação a objeto tem sido usada nas várias áreas 

de aplicação dos sistemas de potência, proporcionando suporte para todas as 

fases do ciclo de vida do software, desde a análise do projeto até sua 

implementação. 

 

III.2 CONCEITOS BÁSICOS 
     

Em um projeto de software orientado por objeto, o conceito de 

interesse é o objeto em si. Um objeto é uma entidade que possui um estado e 

apresenta um comportamento. O estado é definido pelos dados mantidos pelo 
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objeto e o comportamento pelas ações que o objeto pode realizar nele mesmo ou 

em outros objetos [47]. 

 

Uma classe é uma abstração que descreve um conjunto de 

objetos com prioridades semelhantes e mesmo comportamento, ou seja, um 

objeto representa uma instância da classe a que pertence. Na Figura III.1 há uma 

representação gráfica de uma classe-objeto. Os conjuntos de dados que 

descrevem as propriedades de um objeto são os atributos, e as ações que 

descrevem o comportamento são os métodos ou operações. 

 

Um mecanismo de abstração de comunicação, por meio de 

mensagens é usado para conectar os objetos e definir os canais de comunicação 

em um objeto. Que se comunicam pela troca de mensagens, semelhantes a uma 

chamada de procedimentos nas linguagens estruturadas, e estas servem para 

iniciar as operações nos objetos. 

 

  

Nome Classe/Objeto

Atributos/valores
de dados

Métodos e
Operações

Gerador

Potência ativa
Potência reativa

On/Off
Determinar

Potência Aparente ()
Fluxo de potência ()

Fig. III.1  Representação de uma Classe/Objeto         
 

Um projeto orientado por objeto engloba dados e comportamentos 

de objetos discretos que proporcionam interfaces explícitas para outros objetos 

[6]. Uma característica importante de um objeto é que os atributos associados a 

ele, não podem ser alterados diretamente, somente por métodos publicados na 

interface da classe a que pertence o objeto. Esta propriedade chamada de 

encapsulamento é fundamental para prevenir o acesso indevido de um objeto. 

 

No projeto de sistemas distribuídos, quase nunca se consegue 

enxergar o todo, a abordagem do projeto orientado a objetos é adequada para 

                                                                                                                                                    
ψ Maior informação sobre os novos termos, pode-se encontrar no Anexo C. 
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grandes sistemas, divididos em subsistemas independentes comunicando-se via 

interfaces abstratas. Tanto os subsistemas quanto as interfaces são considerados 

objetos [56]. A técnica de orientação por objetos apresenta também uma forma de 

relacionamento entre classes, de maneira que uma classe mais especializada 

(subclasse) pode herdar as propriedades de uma classe mais geral (superclasse). 

Este relacionamento define o conceito de herança, que proporciona uma 

hierarquia de classes muito apropriada para representação dos problemas de 

sistemas de potência, conforme ilustra a Figura III.2. 

 

A classe Subestação é uma generalização e pode ser definida em 

classes mais especializadas como: Distribuição, Transmissão, Assistida e 

Desassistida. Cada nível hierárquico da figura herda as características (atributos e 

operações) do nível superior e acrescenta as suas próprias. 

 

  

SUBESTAÇÃO

DESASSISTIDAASSISTIDATRANSMISSÃODISTRIBUIÇÃO

SECUNDARIAPRIMARIA

Fig. III.2  Exemplo de Hierarquia de Classes (Herança)  
  

Outra característica importante da orientação por objetos é o 

conceito de polimorfismo que permite que operações distintas, em classes 

diferentes, tenham o mesmo nome, isto é, a mesma operação pode comportar 

diferentemente para distintas classes de objetos. Este conceito ilustrado na Figura 

III.3 mostra que o método “determinar potência ativa”, embora apresente o 
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mesmo nome nas duas classes, pode envolver técnicas diferentes para calcular a 

potência ativa, dependendo do objeto ser do tipo térmico ou hidráulico.    

 

   

GERADOR

HIDRÁULICO

Determinar
potência ativa

TÉRMICO

...........

Determinar
potência ativa

Fig. III.3  Representação do Polimorfismo          
 

A força da técnica de orientação por objetos reside na conjunção 

destes três conceitos apresentados: encapsulamento, herança e polimorfismo. 

Juntos permitem mudanças em um programa, facilitam a reutilização de 

componentes de software em diferentes domínios de aplicação e aumentam a 

qualidade do produto final. Outros conceitos de interesse na modelagem por 

objetos são: associação, cardinalidade e agregação. O conceito de associação 

serve para descrever as conexões físicas ou conceituais entre classes, a 

cardinalidade expressa quantas instâncias de uma classe podem estar 

relacionadas com uma instância de uma classe associada, e agregação 

especifica um tipo de relacionamento parte-todo, em que o objeto agregado é 

uma composição de outros objetos. 

  

Na Figura III.4 tem-se a representação (UML) dos conceitos de 

associação, cardinalidade e agregação: um objeto ramo (linha ou transformador) 

está associado (protegido por) com muitos outros objetos dispositivos de proteção 

(alarmes, relés, etc.). O conceito de agregação mostra que uma subestação, por 

exemplo, é uma agregação de muitos dispositivos (*) físicos demonstrados por 

meio dos objetos-barra, transformador, seccionadora, religador, etc. O losango 
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representa a agregação, e fica na extremidade da associação próxima ao objeto 

agregado [47]. 

 

 

Protegido por

SUBESTAÇÃO

RELIGADORSECCIONADORTRAFOBARRA

Fig. III.4 Representação dos conceitos de Associação, Cardinalidade e Agregação

Ramo
(linha, barra)

Dispositivos de
proteção

      *

CLASSE
      *

CLASSE
      n Numericamente

especificada (n)

Muitas (*)

 
        

 

III.3 MODELAGEM DOS SISTEMAS DE POTÊNCIA 
 

A diversidade e o avanço das tecnologias empregadas na 

comunicação de computadores, pelas companhias de eletricidade, acabaram por 

gerar ilhas de informação que funcionam isoladamente em diversas plataformas 

de diferentes fornecedores, em uma mesma empresa, entre empresas e entre as 

empresas e entidades reguladoras ou coordenadoras. 

 

Objetivando promover e facilitar a interoperabilidade entre os 

sistemas computacionais utilizados pelas companhias de eletricidade, o EPRI deu 

origem ao programa denominado UCA. Deste documento, resultou uma coleção 

de protocolos organizados segundo o modelo de referência “Open Systems 

Interconnection / International Standards Organization” (OSI/ISO).  
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Esta recomendação permite que as empresas possam escolher, 

em cada uma das sete camadas, o protocolo mais adequado, sem interferir nas 

demais camadas superiores nem tão pouco na aplicação. Desse trabalho, 

resultaram também: 

 

 Especificação de padrão para comunicação entre centros de controle, 

denominado “Inter Control Center Protocol” (ICCP) ou “Telecontrol 

Application Service Element” (TASE.2); 

 

 Modelagem dos equipamentos de campo, segundo o paradigma da 

orientação a objeto, bem como dos algoritmos, dando origem ao 

modelo denominado GOMSFE; 

 

 Modelagem do comportamento da função comunicação de dados dos 

dispositivos de campo, bem como mapeamento dos objetos e serviços 

no protocolo da camada de aplicação “Manufacturing Message 

Specification” (MMS), dando origem ao padrão CASM. No CASM, são 

modelados os serviços de comunicação genéricos para acesso aos 

equipamentos de campo e ações de controle. 

      

A modelagem dos sistemas de potência dirigida a objetos PSOM 

é usada para representar os equipamentos de campo de uma subestação, assim 

como para a identificação e desenvolvimento da comunicação entre todos seus 

elementos, mediante a utilização de protocolos já estabelecidos na UCA 2.0, e 

mais diretamente dos modelos GOMSFE, para a representação das funções, 

serviços e equipamentos de proteção, medição, monitoração e aquisição de 

dados.  

 

A Figura III.5 representa um modelo típico de um PSOM com 

todos seus elementos constituintes [33].   
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1,m

1

0,m

1

m
m

 m

 1 m

m

Etiquetas
ID etiqueta
Etiqueta tipo
Descrição etiqueta
Criação etiqueta
Anular etiqueta
Colocar etiqueta

Medição
ID medição
Parâmetros de medição
Descrição da medição
Fator de correção da medição
Medição Offset
Valor acumulado da medição
Valor analógico da medição
Tempo da medição
Qualidade da medição

Dispositivos virtuais
ID dispositivo
Proprietário do dispositivo
Tipo do dispositivo
Descrição do dispositivo
N° função do dispositivo
Placa do dispositivo
Voltagem do circuito
Taxa do dispositivo
Tipo etiqueta permitido
Etiqueta ativa

Unidades de medida
ID da unidade de medida
Configuração de parãmetros
Parâmetros de operação

Calibração
Conversão
Amostras

Registro
ID registro
Registro tipo
Item registro
Apagar item
Relátorios

Controlador
ID do controlador
Parâmetros de operação
Parâmetros de configuração
Estado
Colocar Atributo
Obter Atributo
Iniciação
Reajuste
Conexão
Desconectar
Monitoração
Relatórios

Colocar Atributo
Obter Atributo

Obter Atributo
Colocar Atributo

Colocar Atributo
Obter Atributo

Fig. III.5 Modelo Objeto de um Sistema de Potência (PSOM)  
 
III.3.1  Protocolo Padrão UCA 

 
A UCA foi desenvolvida sob o patrocínio do Instituto de Pesquisa 

de Energia Elétrica EPRI, (Palo Alto, E.U.A.). O objetivo da UCA é prover a 

integração sem problemas dos sistemas nas empresas elétricas pelo 

empreendimento e uso de pacote de padrões internacionais que beneficiará a 

redução de custos. UCA Versão 2.0 foi publicada como relatório técnico IEEE 

TR1550 em novembro de 1999 [23].  

 

A UCA difere dos demais anteriores protocolos, por causa do uso 

dos modelos orientados a objeto em dispositivos e componentes. Estes modelos 

definem dados comuns, formatos, identificadores, controladores, dispositivos de 

alimentação como unidade de medida, interruptores, reguladores de tensão, relés, 

etc., utilizados dentro de uma subestação. Um modelo de exemplo é ilustrado na 
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Figura III.6 com sua respectiva descrição de suas etiquetas “Tags”, conforme a 

Tabela III.1. 

 

O funcionamento e comportamento integral do dispositivo são 

especificados pelos modelos, isto permitirá aos fabricantes a utilização em futuras 

inovações. Os modelos foram desenvolvidos dentro de um processo aberto que 

incluem as fornecedoras, concessionárias e empresas ligadas ao mercado 

elétrico.  

 

Esses modelos unificados permitem a interoperabilidade e de 

múltiplos fornecedores e a facilidade de integração. Especificações modernas 

como as encontradas na UCA fazem uso da maior extensão de banda e o 

aumento das capacidades dos novos microprocessadores com o fim de levar 

“metadados” (unificação comuns de nomes e do tipo de informação dos 

dispositivos), que podem ser usados por meio de aplicações como a verificação 

“on-line” da integração e configuração de bancos de dados no mesmo processo. 

Exemplos para metadados de medida são: "unidade", "compensação", "escala", 

“faixa”, "descrição".  

 

Esta característica faz diminuir o custo de integração e 

administração de dados, reduzindo significativamente também o tempo, em razão 

dos erros de configuração. 

 

Unidade de medida polifásica
(MMXU)

A
V
PhsPhsV
PF
Ang
Hz

W
Var
FltMagA

A V

Fig. III.6  Modelo do Medidor Polifásico
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FC NOME 
OBJETO  CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÃO 

MX V WYE  o Tensão nas fases A, B, C e G (Volts) 
 PPV DELTA  o Tensão AB, BC, CA.  (Volts) 
 A WYE  o Corrente nas fases A, B, C, e N. (Ampr.) 
 W WYE  o Potência Ativa em cada fase A, B, C. (Watts) 
 TotW AI  o Potência Ativa Total nas 3 fases. (Watts) 
 Var WYE  o Potência Reativa em fases A, B, C. (VArs) 
 TotVAr AI  o Potência Reativa Total nas 3 fases. (VArs) 
 VA WYE  o Potência Aparente  em fases A, B, C. (VA) 
 TotVA AI  o Potência Aparente Total  nas 3 fases. (VA) 
 PF WYE  o Fator de potência por fase A, B, C. (em %) 
 AvgPF AI  o Valor médio do fator de potência nas 3 fases. (em %) 
 Ang WYE  o Ângulo entre fases de tensão e corrente. (Graus) 
 Hz AI  o Freqüência do sistema de energia. (Hz) 
 FltMagA WYE  o Magnitude de falhas em cada fase A, B, C, N 

CF Todo 
MMXU.MX 

ACF  m Configuração de todo incluindo a classe MMXU.MX 

DC Todo 
MMXU.MX 

d  m Descrição de todo incluindo a classe MMXU.MX 

RP BrcbMX BasRCB rw m Relatórios e medidas de controle. 
AS LogDev n TBD  o Definição do caminho da comunicação ponto a ponto.

Tabela III.1  Descrição das funções do objeto medidor polifásico. 
 

Os modelos-objeto UCA são definidos em termos de 

padronização de tipos e serviços unificados, tais como: relatórios por exceção e 

controle antes de operar “Select Before Operate” (SBO) que são definidos em 

termos abstratos [3]. Os serviços para aquisição de dados e controle das funções, 

assim como todos os perfis são originários do padrão ISO/IEC 950.6: MMS. O uso 

unificado das definições de serviços sobre MMS permitirá que as futuras 

inovações em protocolos da camada de aplicação possam ser incorporadas sem 

precisar alterar a definição do modelo-objeto. 

  

O protocolo MMS, desenvolvido pelo padrão ISO 950.6, controla 

em tempo real a aquisição de dados. MMS define uma estrutura da mensagem 

que apóia o acesso aos dados, programas, eventos, e outros que constituem 

parte comum dos dispositivos de tempo real. Estas mensagens podem ser 

transportadas usando uma pilha diferente de protocolos correlatos.  

 

Os documentos da UCA especificam um pacote de padrões 

internacionais que podem ser aplicados a diferentes requisitos de arquiteturas de 

comunicações existentes nas concessionárias. A UCA pode ser usada para definir 

e implementar uma grande variedade de funções que possuem padrões para 
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apoiar tanto a automação de sistemas de distribuição, sistemas de administração 

da demanda, sistemas de controle de subestações, automação de plantas de 

energia, sistemas de água, gás e interface com clientes [39]. A UCA inclui os 

seguintes documentos: 

 

 Introdução para UCA; 

 Especificação do perfil da comunicação UCA; 

 Modelos comuns para aplicação de serviços (CASM); 

 Modelos Objeto genéricos para subestações e equipamentos de 

alimentação (GOMSFE); 

 Modelos de Dispositivo de Interface com cliente e de Dispositivo 

para plantas de energia (em preparação). 

 

UCA provê uma rede “networking” que é a solução para a 

interconexão de fontes de dados, similar à solução WEB utilizada para a 

interconexão em nível mundial de computadores. Atualmente, novos dispositivos 

IEDs baseados no padrão UCA estão disponíveis no mercado, esses dispositivos 

trabalham em rede por meio das mensagens MMS.  Para tudo isso, a UCA 

apresenta um perfil e uma arquitetura de comunicação que são ilustrados na 

Figura III.7. [34]. 

 

GOMFSE
"General object model for Substation and

Feeder Equipment"
Incluindo GOOSE

MMS
"Manufacturing Messaging Specification"

TCP/IP
"Transmission

Control Protocol /
Internet Protocol"

ISO
"International

Standard
Organization"

ETHERNET
10/100/1000 MB (Par trançado, fibra óptica) Físico

Rede

Aplicação

Apresentação

Fig. III.7  Perfil genérico de uma Subestação
com padrão UCA 2,0

CASM
"Common Applications Service Models"
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Uma comparação entre as diferentes representações das sete 

camadas do padrão ISO / OSI com os respectivos protocolos que trabalham com 

cada grupo de camadas, é ilustrada nos dados da Tabela III.2. 

 

7 camadas TCP/IP3 camadas
 

CAMADA FULL 7 
CO 

WAN 7 
CL 

MODIFI
CADO 

PILA 
CO 

PILA 
CL 

LAN
FAIS

LAN
ETH

TCP/IP 
1006 

TCP/IP 
1070 

TCP/IP 
1240 

Aplicação MMS 
ACSE 

MMS 
CL 

ACSE 

MMS 
ACSE 

MMS 
ACSE 

MMS 
CL 

ACSE 

MMS
ACS

MMS
ACS

MMS 
ACSE 

MMS 
ACSE 

MMS 
CL 

ACSE 

Apresentação Aprese- 
tação 

CL 
Aprese- 
tação 

Fast 
Byte 

Apresen
tação 

    Aprese- 
tação 

Aprese- 
tação 

CL 
Aprese- 
tação 

Sessão Sessão Sessão 
Fast 
Byte 

Sessão 
    Sessão Sessão CL 

Sessão 

Transporte TP4 CLTP TP4     TP0 
TCP 

TP4 
CLNP UDP 

Rede CLNP CLNP CLNP   AUX  IP IP IP 

Física 
LLC1 
ADLC 
FT3 

UCA1 

LLC1 
ADLC 
FT3 

UCA1 

LLC1 
ADLC 
FT3 

UCA1 

LLC1 
ADLC 
FT3 

LLC1 
ADLC 
FT3 
ETH 

LLC 
802 

LLC 
ADL 

ETH 
SLIP 
PPP 

ETH 
SLIP 
PPP 

ETH 
SLIP 
PPP 

          Tabela III.2  Arquitetura de comunicações UCA. 

 

III.3.2  Modelo GOMSFE 

 

O EPRI, com os representantes das empresas distribuídoras de 

energia, fabricantes de equipamentos de potência, desenvolvedores de software, 

hardware e outros, estão desenvolvendo um trabalho da modelagem dos 

equipamentos e subsistemas encontrados em uma subestação. Este projeto 

denominado GOMSFE [23] adotou a modelagem orientada a objeto para 

representar elementos de proteção, controle, monitoração e aquisição de dados 

em subestações e alimentadores. Por tanto partiu de uma hierarquia de objetos 

que funcionam como blocos de montar, que podem ser agregados de diferentes 

maneiras a fim de representar uma vasta série de equipamentos e dispositivos, 

como ilustra a Figura III.8. 
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O GOMSFE define padrões de modelos de dados para 

equipamentos e funções que se encontram em uma SE, usando para esses 

modelos objetos comuns; que proporcionam a interação e interoperabilidade entre 

os dispositivos e suas interfaces ao usuário; GOMSFE provê, também, as 

diretrizes para a modelagem dos IED. 

 

Os objetos GOMSFE podem trocar mensagens entre si, gerar 

objetos entre si, por meio de um protocolo padronizado, segundo o formato 

“Generic Object Oriented Substation Event” (GOOSE). Compondo-se os módulos 

estabelecidos, é possível modelar desde um terminal, remoto ou equipamento 

digital de medição, até um cubículo de um alimentador de distribuição 

representando-se seus elementos de controle e proteção. Um esquema geral de 

uma aplicação utilizando-se modelo GOMSFE - GOOSE dentro do padrão UCA 

2,0 é ilustrado na Figura III.9. 

 

Objetos lógicos  e
compatíveis de dados

Interface abstratas
 de serviços de
comunicações

Classes e atributos
comuns

Objetos lógicos  e
compatíveis de dados

Definição de classes
comuns

Modelos de
dispositivos

GOMSFE

Modelo comuns de
serviços para aplicações

CASM
Modelo MMS

UCA 2.0IEC 61850
Fig. III.8   Modelo GOMSFE-UCA

Baseado em :
- Multitarefa

- MMS relatórios
- Mensagens de

informação

Cabeçalho GOOSE

GENERIC OBJECT ORIENTED SUBSTATION
EVENT (GOOSE)

Padrão 32 bits
Bits de paridade

Padrão usuário 64 bits
Bits de paridade

R1 R3R2

Fig. III.9   Aplicação GOOSE - GOMSFE
 

 

Dentro do GOMSFE, foram definidos os padrões de tipos de 

dados, nos quais são determinados os formatos e número de bits necessários 

para representar seu valor e sua faixa de valores possíveis, deste trabalho surgiu 

a definição de objetos básicos para representação de grandezas boleanas, 

inteiras, ponto flutuante, string, etc. 

 

Assim, são montadas classes de objetos que modelam 

dispositivos, funções ou aplicações por meio de grupos em estruturas de 
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componentes, gerando as definições das classes comuns: medidas analógicas, 

indicadores de estado, ações de controle, valores de referência “set points”, 

parâmetros de configurações, etc. Como exemplo uma medição de dados das 

três fases do sistema (classe WYE), cujas etiquetas “tags” seriam: PhsAi, PhsAf, 

PhsBi, PhsBf, PhsCi, PhsCf, Neuti, Neutf, q, t, etc., no qual PhsAi representa o 

valor da potência aparente (modulo e fase) da fase A em formato inteiro de 32 

bits, PhsAf representa o valor da fase A em formato flutuante também em 32 bits 

e, assim, respectivamente [49]. Além disso, GOMSFE define combinações de 

objetos comuns conhecidos como “Brick” que agregam tipos similares de dados, 

um exemplo, é ilustrado na Figura III.10.  

 

Agregando-se, convenientemente, as classes comuns são 

construídos modelos de objetos que retratam de maneira elementar as funções de 

um dispositivo ou mesmo de um aplicativo. Desta forma, é possível ter muitas 

variações do modelo em função das necessidades da aplicação que recebe as 

ações de comando (digitais ou analógicas), alterações de parâmetros (digitais ou 

analógicos), além de outros objetos. Alguns conjuntos básicos de elementos são 

modelados, servindo como peças que podem ser utilizadas na modelagem de 

equipamentos ou funções mais complexas, tais como: “Load tap changer” (LTC), 

chaves motorizadas, banco de capacitores, disjuntores, etc. 

 

Os elementos básicos que compõem os transformadores, também 

são modelados de forma a se aglutinar para representar produtos de quaisquer 

fabricantes como, por exemplo, tanque de óleo, trocador de calor, bombas, 

ventiladores, etc. Também são modelados objetos abstratos como isolação de 

óleo, gás inerte, vácuo, etc. 

 

Um conjunto básico de módulos presentes foi definido em 

equipamentos de proteção, na forma de objetos, possibilitando a representação 

de diferentes funções de proteção, por intermédio da composição de vários 

modelos [2]. 
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MMUX - Unidade de medida Polifásica
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RP
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CF

Fig. III.10  Exemplo de Brick GOMSFE para Medição
 

MX

 

Os dispositivos modelados pelo GOMSFE definem 

aproximadamente 3,000 “Tags”, para informação tanto de fornecedores, 

concessionárias, revisão de software, etc., esses modelos são mencionados a 

continuação. 

 Entradas/Saídas genéricas (I/O); 

 Funções de medição e proteção; 

 Funções de transformação e reativas; 

 Funções de interrupção e modelo objeto de disjuntor; 

 Proteção de distância ou impedância (DIST); 

 Proteção do alimentador de distribuição; 

 Proteção e controle de linha de transmissão; 

 Sincronismo e verificação do sincronismo (SYNC); 

 Detector de alta impedância de terra (HIZR); 

 Relé de sobrecorrente direcional (DOCR); 

 Religamento automático de relés (RECR); 

 Relé diferencial (DIFF); 

 Unidade de medida (MED); 

 Modelo básico do objeto RTU; 

 Modelo de objeto transformador; 

 Controlador do banco de capacitores; 

 Controlador de nível de tensão “TAP”; 

 Modelo de disjuntor “Circuit Breaker”. 
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No anexo B, maior informação sobre os protocolos para a 

integração de dados e comunicação dos equipamentos da subestação pode ser 

encontrada. 

 
 

III.3.3  Geração de eventos função GOOSE 
 

Os objetos GOMSFE podem gerar eventos entre si, por meio de 

mensagens padronizadas segundo o formato GOOSE. Compondo-se os modelos 

estabelecidos é possível construir desde uma unidade terminal remota (RTU) ou 

equipamento digital de medição até um “cubículo” (Bay) de um alimentador de 

distribuição, representando-se seus elementos de controle, medição e proteção 

[3]. 

 

O conteúdo de uma mensagem em formato GOOSE pode-se 

dividir em três áreas: o cabeçalho, o anúncio dinâmico em rede que é a 

informação ou “Dynamic Network Announcement” (DNA) e a informação do 

estado ao usuário. O cabeçalho contém informação para operação da mensagem 

GOOSE, tal como: o nome do dispositivo de envio, o tempo que a mensagem 

GOOSE foi entregue, tempo máximo para controle de falhas. O DNA trabalha com 

bits de paridade que facilitam a comunicação entre os dispositivos.  

 

As mensagens GOOSE aproveitam o emprego de sistemas mais 

rápidos que permitem o envio de informação em uma faixa menor que 4 ms, este 

tempo está em direta relação com fatores como processamento interno do 

GOOSE, velocidade de comunicação, número de dispositivos na rede LAN, 

carregamento da LAN, etc. [51].  

 

Muitas aplicações de campo, tais como: relés de proteção, 

interruptores de alimentação remotos, despacho de Volt-Var requerem para 

implementar a aplicação comunicações ponto a ponto entre os IEDs usados. Em 

geral, este tipo de comunicação apresenta as seguintes características: 
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 É uma comunicação muito sensível e com um tempo crítico 

de envio, 

 Deve suportar um tempo variável para o fechamento dos 

contatos, 

 Precisa ser altamente confiável.   

 

O GOOSE define e direciona a comunicação ponto a ponto para 

aplicações de proteção dentro de uma subestação, é baseado em informes 

assíncronos que indicam o estado e o desempenho das saídas digitais do IED 

enviadas a uma unidade de aquisição de dados ou a outro IED. O IED associado 

recebe a mensagem usa a informação contida nela para determinar a apropriada 

resposta de proteção a um determinado estado do equipamento.  

 

O tempo de tomar uma ação apropriada de acordo com a 

informação proporcionada pela mensagem GOOSE, com o tempo de 

transferência da mensagem é determinado pela inteligência local do IED que 

recebe a mensagem. 

 

Para alcançar um alto nível de confiabilidade, serão repetidas as 

mensagens contanto que o estado do equipamento que as gerou persista. Assim, 

os pacotes de informação em formato GOOSE devem ter a capacidade de fazer 

múltiplas tarefas.  

 

A Figura III.11 ilustra o processo de multitarefa do GOOSE. Para 

maximizar a confiança e segurança, uma mensagem terá um tempo para viver 

que será conhecido como “tempo de retenção”, depois que expire esse tempo o 

estado da mensagem terminará, a menos que a mesma mensagem de estado 

seja repetida; então, uma nova mensagem será recebida e permanecerá também 

durante esse tempo de retenção. 
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IED
(c)

ENVIANDO
IED
(a)

RECEBENDO
IED
(b)

IED
(n)

Subestação
LAN

GOOSE

RECEBENDO

RECEBENDO

Fig. III.11  Conceito de Multitarefa do GOOSE           
 

  

O tempo inicial de repetição de uma mensagem GOOSE será 

pequeno (por exemplo, na ordem de 10 ms) que terá de assegurar que o estado 

seja informado a outro ponto de comunicação. A mensagem GOOSE conterá 

informações que permitam ao IED receptor saber quando uma mensagem foi 

perdida. O tempo da última mudança de estado chamado “Back time” permite ao 

IED receptor fazer sincronizar os relógios locais (por exemplo, o temporizador de 

“Binary Synchronous Communication “ (BSC).  

  

Um IED recentemente ativado enviará seu estado atual com uma 

mensagem GOOSE inicial, possibilitando, assim, que qualquer outro IED possa 

saber seu estado em qualquer momento. De modo geral, todos os IED enviam 

uma mensagem de estado de forma periódica, tempo baseado em um parâmetro 

de configuração, por exemplo, pelo menos uma vez a cada minuto. Isto assegura 

a confiabilidade do sistema.  A estrutura da mensagem GOOSE é definida pela 

classe comum PACTO, que é um relatório de estrutura especial para 

comunicações ponto a ponto usado pelos IEDs de proteção. O PACTO representa 

uma coleção de parâmetros que define o estado das entradas e saídas digitais de 

um IED transmissor. Esse modelo de proteção das mensagens é usado, 

atualmente, entre e dentro dos IED. A estrutura geral de uma simples mensagem 

GOOSE é mostrada nos dados da Tabela III.3. 
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NOME DESCRIÇÃO CLASSE 

DNA DNA é uma simples mensagem que carrega informação do esquema de proteção 
(geneticamente exigido) de um IED individual. Esta mensagem composta 
exclusivamente de relatórios dos estados de saída e entrada de cada um dos pontos 
de comunicação do IED transmissor. A Tabela abaixo define o uso da classe DNA 
para mensagens de proteção: 

  Ordem dos Bits 00 01 10 11 
Bit # Bit Valor 0 1 2 3 

 Par Definição Estado Estado Estado Estado 
0,1 1 Operação Normal Trip Fechado Inválido 
2,3 2 Travado Inválido Normal Baixo Inválido 
4,5 3 Iniciar Religamento Normal Cancelado Auto 

Religamento
Inválido 

6,7 4 Bloco Religamento Normal Cancelado Bloco Inválido 
8,9 5 Iniciar abertura de 

falha 
Normal Cancelado Iniciar Inválido 

10,11 6 Envio do trip de 
Transferência 

Normal Cancelado Ajustado Inválido 

12,13 7 Recepção do trip de 
Transferência 

Normal Cancelado Ajustado Inválido 

14,15 8 Envio Permitido Normal Cancelado Envio 
Permitido 

Inválido 

16,17 9 Recepção 
Permitida 

Normal Cancelado Recepção 
Permitida 

Inválido 

18,19 10 Parada  Permitida Normal Cancelado Parada 
Permitida 

Inválido 

20,21 11 Envio do Bloco Normal Cancelado Envio Bloco Inválido 
22,23 12 Recepção do Bloco Normal Cancelado Recepção 

Bloco 
Inválido 

24,25 13 Parada do Bloco Normal Cancelado Parada do 
Bloco 

Inválido 

26,27 14 BkrDS  Entre Aberto Fechado Inválido 
28,29 15 BkrPhsADS Entre Aberto Fechado Inválido 
30,31 16 BkrPhsBDS Entre Aberto Fechado Inválido 
32,33 17 BkrPhsCDS Entre Aberto Fechado Inválido 
34,35 18 DiscSwDS  Entre Aberto Fechado Inválido 
36,37 19 Interlock DS Inválido Não Inter-

travado 
Inter-

travado 
Inválido 

38,39 20 Linha final Entre Aberto Fechado Inválido 
40,41 21 Modo Teste Fora de 

serviço 
Disponível Não 

Disponível 
42,43 22 Evento Inválido Normal Evento Inválido 
44,45 23 Presença de Falha Inválido Limpar Presente Inválido 
46,47 24 Falha prolongada Inválido Normal Presente Inválido 
48,49 25 Cabo rebaixado Inválido Normal Baixar Inválido 
50,51 26 Sincronização  Normal Cancelado Iniciar Inválido 
52, 53 27 Reservado     
54, 55 28 Reservado     
56, 57 29 Reservado     
58, 59 30 Reservado     
60, 61 31 Reservado     
62, 63 32 Reservado     

  
 

BSTR64

Tabela III.3 – Esquema de envio de dados de uma mensagem simples usando GOOSE. 
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A estrutura do componente DNA de uma mensagem GOOSE 

provê a informação dos elementos individuais de um valor prefixado pelas 

condições de operação ou dos testes, que é acompanhada pela inclusão dos 

valores conteúdos na classe PreSetDNA que são os valores requeridos para 

mostrar o atual DNA. A seleção de uso dos valores atuais ou prefixados vai 

depender do bit básico por meio do uso do componente comum SelOutDNA. A 

Figura III.12 ilustra o uso desses componentes em uma operação de pré- 

processamento dos valores de DNA. 

 

 

GOOSE bit
(Fonte, # par)

Saída
de valor
efetivo

GOOSE
DNA

Enviando
IED

Estado de
valores

O atual estado
da máquina

simula o valor
"pull up" ou "pull
down" do cabo

desligado

Escolha
valor atual

ou
PreSetDNA

SelOutDNA

DNA

:

Este processo é aplicado a
cada entrada lógica  do

dispositivo
Este é a máscara do teste
que seleciona, qual entrada

virtual usará seu valor de
teste

Valor PreSet:
Anula

quaisquer
valores quando

é usado
PreSetDNA

Fig. III.12  Diagrama de Pré-processamento (GOOSE)  
 

O componente de DNA da estrutura de mensagem GOOSE provê 

o valor dos elementos individuais para que pós-processamento da informação 

coloquem a estrutura do DNA em um dos quatro valores, de acordo com as 

condições da operação. Isto é realizado pela inclusão dos componentes comuns 

DefDNA, TestDNA e ForceDNA que contêm os valores exigidos para a operação 

atual do DNA. A seleção de usar o valor atual ou prefixado é determinada pelo bit 

básico por meio do uso do componente comum SelInDNA. A Figura III.13 ilustra o 

uso desses componentes em uma operação de pós processamento dos valores 

de DNA. 
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Recebendo
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Escolha do
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Intermediário
GOOSE
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lógico

SellnDNA
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achada no dispositivo
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testeValor Default:

Simula "pull up"
ou "pull down'
em um cabo

desligado
DefDNA Valor de teste:
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usado quando
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examinando
TestDNA

Valor forçado:
Anula quasquer
outros valores
quando são

usados, mas não é
o valor de teste

ForceDNA

Fig. III.13  Diagrama de Pós-processamento (GOOSE)
 

A programação do tempo de repetição de uma mensagem 

GOOSE é determinada pela seguinte fórmula: 

     )petiçõesRe.No()xZ(msrepetição_Tempo 114 −+=

Para Z = 2, os resultados são indicados nos dados da Tabela III.4 seguinte: 

NÚMERO DE 
REPETIÇÕES 

TEMPO DE DEMORA 
(ms) 

TEMPO DE AMPLIAÇÃO 
(ms) 

1 5,0 5,0 

2 5,2 10,2 

3 5,4 15,6 

4 5,7 21,4 

5 6,1 27,4 

6 6,5 33,9 
     Tabela III.4 – Tempos de repetição de mensagens, usando  o padrão GOOSE. 
  

  Para tanto, as mensagens subseqüentes terão um 

aumento em tempo de repetição até o máximo de 1 minuto, alcançado esse 

tempo a mensagem expirará (Algumas vezes, as progressões são 

parametrizadas). 
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III.3.4  Protocolo para aplicações CASM 
 

O CASM é uma ferramenta voltada ao desenvolvimento dos 

serviços das aplicações, assim como oferecer instruções detalhadas de como 

implementá-los usando MMS - IEC 9506. Embora utilize o MMS como camada de 

aplicação foi concebido independentemente das camadas inferiores do protocolo, 

no futuro pode ser mapeado para outros protocolos alternativos [4]. 

 

Com base na modelagem estabelecida no CASM, conforme a 

Figura III.14, o fornecedor de equipamentos para supervisão e controle de 

sistemas elétricos pode gerar uma definição da aplicação, que irá especificar as 

camadas inferiores necessárias para suportar seu produto sob a ótica da UCA. 

Nesse padrão, os serviços definidos provêm a comunicação em tempo real de 

dispositivos voltados a aquisição de dados e controle em sistemas elétricos, 

devendo suportar: 

 

 UAC (unidade de aquisição de dados) e computadores em 

qualquer parte da empresa (centros de controle, usinas, 

subestações, centros de distribuição e consumidores); 

 Comunicação com sistemas externos à empresa, nos diversos 

meios incluindo Internet; 

 Ser compatível com os vários meios de comunicação utilizados 

sejam de alta ou baixa velocidade, apresentando características 

especiais, tais como: rádio, satélite, carrier, etc. 

 

Portanto, o CASM estabelece a modelagem abstrata para as 

funções básicas de comunicação em dispositivos de campo, além de mapeá-los 

de modo a serem consistentemente executados em todos os dispositivos. A 

modelagem segue a orientação dos objetos, de forma que um modelo de 

dispositivo de campo incorpore os serviços necessários apenas pela 

especificação de quais objetos são aplicáveis assim, por exemplo, um dispositivo 

de controle que opera de acordo com a técnica SBO, deverá herdar todos os 

atributos e métodos associados com a classe SBO. A descrição dos modelos 

segue a filosofia cliente – servidor, onde o cliente inicia a transmissão que será 
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desempenhada pelo servidor no intervalo de tempo especificado.  O modelo do 

servidor “Common Applications Services”, consiste de oito submodelos [48]: 

 

 Modelo de objeto de dados: descreve a conversão de nomes e sua 

construção para os dados dos equipamentos de campo, bem como dos 

dados especiais; 

 Modelo de associação: descreve os serviços necessários para 

estabelecer e inserir as conexões entre os clientes e o servidor; 

 Modelo de acesso a dados: descreve serviços que permitam aos 

clientes resgatar diretamente dados ou atribuir valores a dados no 

servidor; 

 Modelo de relatório: descreve os serviços imprescindíveis ao servidor 

para suportar o monitoramento de condições que condiciona, a geração 

de relatórios, baseada nos parâmetros inicialmente configurados pelo 

cliente; 

 Modelo de dispositivos de controle: descreve serviços e estruturas 

necessários para permitir o controle pelos clientes de dispositivos 

conectados ao servidor; 

 Modelo de multitarefa: descreve serviços associados com a 

transmissão simultânea de dados a um grupo; 

 Modelo de tempo: permite o acesso e sincronização da hora local; 

 Modelo de bloco: suporta a transferência de dados arbitrários que não 

se enquadram no tamanho de uma única mensagem. Inclui dados de 

configuração transferidos pelo cliente ao servidor, bem como dados de 

oscilografia transferidos pelo servidor ao cliente. 

Objetos lógicos  e
compatíveis de dados

Definição de classes
comuns

Modelos de dispositivos

GOMSFE

Modelos comuns de
serviços para aplicações

CASM

Exemplos
Switch

Relé de proteção
Tap de nível de tensão

q=qualidade (BSTR16)
b2=valor bit binário (STR2)

SmpRate=taxa amostragem (Int16u)

Identificação dispositivo (ID)
Entrada analógica (AI)

Status entrada bits  (SIT)

Objetos de dados:
BSTRN (Bits string)

INT8U (inteiro sem sinal)
Create......  Get/Set........

Fig. III.14 Esquema modelos CASM / GOMSFE
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MODELAGEM DAS FUNÇÕES DE UMA SE AUTOMATIZADA 
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IV.   MODELAGEM DAS FUNÇÕES DE UMA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 
AUTOMATIZADA 

 
 

IV.1 INTRODUÇÃO 

 
A descrição da funcionalidade dos dispositivos especificando os 

dados (sintaxe e semântica), e o comportamento dinâmico (estado do 

equipamento) são os desafios cruciais na padronização das funções. Muitos 

grupos de padronização começaram definindo diferentes caminhos para 

determinar o domínio de certas funções de alguns dispositivos [33]. Esses 

caminhos podem ser, por exemplo: 

 

 Operação, 

 Manutenção, 

 Configuração, 

 Comissionamento, 

 Recondicionamento, 

 Engenharia, etc.

 
  

IV.2 MODELAGEM DE FUNÇÕES 
 

Na atualidade o hardware e software, assim como as redes de 

comunicação estão sujeitos a inovações freqüentes, vale a pena unificar todas as 

interfaces da comunicação com o uso de objetos [39]. No futuro, a aplicação 

abstrata dos objetos (o objeto define a semântica das funções do dispositivo), que 

será usada continuamente, só haverá mudanças secundárias mantendo os 

modelos iniciais como padrão, conforme são ilustrados na Figura IV.1.  

 

O objetivo mais importante da modelagem de um dispositivo é 

definir as partes reutilizáveis que podem servir para especificar dados como 

comportamento de algum outro dispositivo. A reutilização possui dois aspectos: 

primeiro, o reuso de uma determinada funcionalidade em diversos dispositivos ao 

longo do domínio de uma aplicação (denominada reuso horizontal); segundo, a 

reutilização de uma determinada função na definição de outra função aumentada 

ou especificada (chamada reuso vertical). A reutilização é um fator crucial porque 
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permite reduzir os custos do desenho do sistema global (engenharia, operação, 

manutenção, etc.), cujo apoio é assunto chave dentro da padronização [50].  

 

O real benefício de modelar um dispositivo é a possibilidade da 

reutilização das definições comuns feitas no primeiro plano. Por exemplo, nós 

empregamos termos comuns no trabalho (relatório, impressora laser, escritório) 

ou em casa (cozinha, forno, talheres). Também usamos certas condições que 

podem ser chamadas classes como o termo instantâneo, para fazer referência à 

velocidade de impressão da impressora laser, por outro lado nós reutilizamos a 

definição de classe para especificar uma determinada localização como, por 

exemplo, instantâneo da sala de pós-graduação. Então vamos modelar um 

interruptor de controle modelo padrão UCA – GOMSFE, que é definido como um 

jogo de atributos, que é herdado da classe principal (interruptor) e definido na 

classe (interruptor de controle), isto é ilustrado na Figura IV.2. 

 
A classe “Sw” (interruptor) define uma classe básica simples com 

menos de dez atributos. A classe “SwC” (interruptor de controle) que herda os 

atributos da classe “Sw” e soma alguns outros atributos específicos para o 

controlador.  Normalmente, os modelos são abstratos pela razão de precisar 

descrever o trabalho concreto do dispositivo; as interfaces internas e a 

programação de seu sistema operacional “o COMO” não é de interesse para a 

modelagem. O modelo objeto está localizado dentro do conceito chamado 

“dispositivo virtual”, para esclarecer este conceito pode-se dizer [50]: 

 

 Sim está lá e você pode ver, é REAL, 

 Sim está lá e você não pode ver, é TRANSPARENTE, 

 Sim não está lá e você pode ver, é VIRTUAL, 

 Sim não está lá e você não pode ver, isto não EXISTE. 

 

Um dispositivo específico “instância” do “SwC” pode ser referido 

como “SwC5”. Todo atributo da classe SwC tem categorias específicas chamadas 

Componentes Funcionais “FC” como: “MX”, “ST”, “CO”, “CF”, “DC”. Estas 

condições (abreviações) indicam um específico semântico de um atributo. “MX” 

representa Medidas, “ST” estado, “CO” controle, “CF” configuração, “DC” 
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descrição [33]. Todo atributo da classe é descrito (nome do objeto) e cada nome 

leva um semântico, por exemplo: O número de operações de um interruptor tem o 

semântico “SwDS”; Indicação da posição do estado de um tipo de interruptor, seu 

semântico é “DevSt”. 

   

Estes nomes são usados para definir, intercambiar, arquivar, ou 

ter acesso ao dicionário de dados de um interruptor de controle real da classe 

“SwC”. Sendo, por exemplo, a posição de interruptor #5 referenciada pela 

concatenação seguinte: “SwC5.ST.SwDS”.  Em resumo, o interruptor de controle 

#5 é definido por uma lista hierárquica de atributos que compõe o dicionário de 

dados do interruptor: 

 

 SwC5.MX.OperCnt 

 SwC5.MX.SwOperTim 

 SwC5.MX.CtlCmdCnt 

 SwC5.ST.SwDS 

 SwC5.ST.LocRemDS 

 SwC5.ST.CtlFailIº 

 SwC5.ST.CtlTagBlk 

 SwC5.ST.CtlIntlkBlk 

 SwC5.CO.ODSw 

 SwC5.CF.ClockTOD 

 SwC5.CF.OperCnt

 

A lista completa de atributos, com todos os nomes, é definida no 

padrão com a exceção do número “5” que indica a instância (número de 

controlador). A reutilização da classe interruptor de controle “SwC” é simples, só 

precisa que se copiem algumas linhas de texto e as some à informação 

específica. A classe “SwC” é parte dos modelos de dispositivos usados em uma 

subestação [50]. O padrão mantém uma lista de, pelo menos, 3.000 classes 

identificadas e já definidas que podem ser usadas como modelos para outros 

dispositivos reais simples e complexos.  

 

As classes comuns são compostas de cerca de 150 

componentes, por exemplo, (q = Qualidade) ou (s = Escala).  

 

Todos os atributos e classes relacionados com modelos para 

subestações estão contidos nos padrões apresentados pela IEEE TR 1550 parte 
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4, volume 2 GOMSFE - IEC (61850-7-3, 61850-7-4 e TC 57 WG 10-12), estando 

estes em processo de reformulação [45].  

 

Esses modelos utilizam cada vez menos engenharia para realizar 

a operação remota, permitindo, assim, fazer os processos de (operação, 

configuração, manutenção, etc.) de maneira mais fácil.  

 

O engenheiro de sistemas não precisa preocupar-se com a 

estrutura ou com a nomeação convencional dos nomes hierárquicos, eles estão 

completamente predefinidos no padrão e só precisam ser usados; ele pode 

aprender os nomes estruturados e aplicá-los, muitas vezes, independente do 

fornecedor do equipamento.  

 

A reutilização é a chave da maior padronização de modelos para 

sistemas de automatização elétricos. A aproximação de IEEE TR 1550 e IEC 

61850 permitirá reduzir os esforços da engenharia e operação, diminuindo 

drasticamente muitos dos recursos econômicos.  

 

No passado, configurações de vários sistemas de vendedores 

diferentes ou de famílias de sistema distintos conduziam a situação, na qual os 

engenheiros tinham de aprender muitas estruturas de sistemas (cláusulas, 

semântica e sintaxes) fazendo com que a instalação final fosse mais complicada 

[33].  

 

Sem a definição de grupos de classes, o custo da definição de 

objetos dentro de um sistema bem estruturado, que seja aceito tanto por 

fornecedoras, concessionárias e usuários seria muito maior; permitindo também a 

possibilidade de reutilização para futuras novas funções. 
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Tempo

Boa base para
padrões

Aplicação de objetos abstratos

Métodos, linguagens, interfaces
para descrição de acesso à aplicação de objetos

ciclo de vida do sistema < 15 anos

mal base para
padrões

inovação de HW e SW
Dispositivo Virtual

                        SwC
   (classe interruptor de controle)
 definições inerentes da classe Sw
        e definições especificas

Sw
(classe interruptor)
base de definições

Fig. IV.1  Distribuição de Classes de Objetos  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. IV.2 DEFINIÇÃO DE CLASSES

    SwC (Classe Interruptor de Controle)
FC Nome Objeto DESCRIÇÃO
MX OperCnt Número de operações do Sw

SwOperTim O TIM em mseg para interruptor completo Oper 
quando o ODSwCmd foi editado

Ct lCmdCnt Tempo que o controlador envia Cmd ao 
interruptor para Oper

ST SwDS Herdado de Sw 
LocRemDS O modo de cont role  local ou remoto DevSt
Ct lFaillnd Ct lFail tempo de expiração da E/S de controle 

da ação ocorrida   Sw (Classe Interruptor)
CtlTagBlk Operação interruptor bloqueada devido TAG FC Nome Objeto DESCRIÇÃO
CtllntlkBlk Operação interruptor bloqueada devido Intlk logic ST SwDS Indica a posição do interruptor DevSt

CO ODSw Comando para abrir/fechar interruptor DC SwRtg Descrição do equipamento 
CF ClockTOD Tempo e date para loggin de dados ConCkt Descrição do circuito

SwC.MX Configuração para SwC.MX SwDS Descrição de SwDS
SwC.CO Configuração para SwC.CO AX TagTyp Os disponíveis tags no interruptor  
Img Informação Proprietaria Tags Os ativos tags no interruptor

DC Sw.DC Herdado de Sw Openlntlk Apertura de Sw prevenida para lógica Interlock
SwC.MX Descrição de todo incluído SwC.MX CloseIntlk Fechado de Sw prevenida para lógica Interlock
SwC.ST Descrição de todo inc luído SwC.ST RP brcbST Relatório de controles de pontos de status
SwC.CO Descrição de todo incluído SwC.CO 

AX Sw.Ax Herdado de Sw 
RP brcbMX Relatório de controle de medidas

brbcST Relatório de controle de pontos de status
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IV.3 CONSTRUÇÃO DE MODELOS BÁSICOS “BRICKS” 
 

Os “Bricks” são coleções padrões de objetos de dados, 

componentes comuns e estruturas baseadas em classes comuns que servem 

para montar modelos de dispositivos lógicos. Esses Bricks são agregados com o 

modelo lógico de um dispositivo e possibilitam a representação de um dispositivo 

elétrico real [33]. Todo Brick tem como característica um nome composto de 

quatro caracteres à exceção do Brick GLOBE que é usado só uma vez dentro do 

modelo lógico ou físico de um dispositivo. Além disso, é possível adicionar um 

quinto elemento “n” como índice que irá de 0 até 9 ou de A a Z, que permitirá 

especificar uma instância (elemento específico) de um Brick dentro de um 

dispositivo lógico, estando por defeito o valor 0 que não é mostrado. Os dados da 

Tabela IV.1 demonstram a lista completa dos Brick padrões: 

 
ÁREA 

FUNCIONAL 
 

MODELO 
 

DESCRIÇÃO 
IEEE STD 37.2 FUNÇÃO 

DISPOSITIVO 

Atributos Globais GLOBE Atributos globais para dispositivos lógicos  
Básicos DIAG Diagnóstico  

 OILCn Condição do Óleo  
 IGASn Gás Inerte  
 VACUn Vácuo  
 CONCn Concentração de Gás  
 FINDn Indicador de Falha  
 INSUn Isolação  
 PSUPn Fonte de Energia  
 AUTOn Controle Automático Lógico  

Genéricas E/S GAINn Entrada Analógica Genérica Combinado 
 GACCn Acumulador Genérico Genérico 
 GSPTn Valor de referência genérico E/S 
 GINDn Indicação Genérica  
 GCTRn Controle Genérico  

Medições MMXUn Unidade de Medida Polifásica  
 MMTRn Medidor Elétrico Polifásico  
 SYNCn Unidade de Supervisão de Sincronismo  
 TEMPn Unidade de Medida de Temperatura  
 PQUNn Unidade de Medida Qualidade de Energia 

(TBD) 
 

Transformador TANKn Tanque do Transformador  
 BUSHn Bushings   
 HTEXn Intercâmbio de Aquecimento  
 PUMPn Bomba  
 CFANn Ventilador de Resfriamento  
 YLTCn Tap de comutação de carga  

Switches SWITn Interruptor – Switch  
 SDRVn Mecanismo Controlador de Interruptor  
 MOSWn Interruptor Motorizado  
 XCBRn Disjuntor “Circuit Breaker” 52 
 RBRFn Relé de Falha de Disjuntor 50BF 
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ÁREA 

FUNCIONAL 
 

MODELO 
 

DESCRIÇÃO 
IEEE STD 37.2 FUNÇÃO 

DISPOSITIVO 

Reativo CAPBn Banco de Capacitores  
 CAPLn Controle Lógico Capacitivo  

Proteção PBROn Objeto Básico Relé (bloco construtivo)  
 PBTCn Objeto Curva Básica de Tempo (bloco 

construtivo) 
 

 PDISn Relé de Distância 21 
 PVPHn Relé de Volts / Hertz  24 
 RSYNn Relé de Sincronismo 25 
 PUVRn Relé de Subtensão 27 
 PDPRn Relé Direcional de Potência 32 
 PUCPn Relé de Subcorrente 37 
 PPBRn Relé Revisão Balanço fase – fase 46 
 PTTRn Relé Térmico 49 
 PIOCn Relé de Sobrecorrente Instantâneo 50 
 PTOCn Relé de Sobrecorrente Temporizado 51 
 PFRLn Relé de Fator de Potência 55 
 POVRn Relé de Sobre Tensão 59 
 PVCBn Relé de Desbalanço de Tensão 60 
 PHIZn Relé de Fuga a Terra 64 HZ 
 PDOCn Relé direcional de Sobrecorrente  67 
 PPAMn Relé de Ângulo de Fase 78 
 RRECn Relé de Religamento Automático  79 
 PFRQn Relé de Freqüência 81 
 RCPWn Relé do Fio Piloto 85 
 PDIFn Relé Diferencial 87 

Tabela IV.1. Classificação de bricks. 
 
IV.3.1 Brick com atributo Global 

 

O brick GLOBE é um bloco de nível de construção principal que 

representa um dispositivo lógico, é usado para modelar atributos globais. GLOBE 

inclui objetos que são empregados para o controle de acesso e uso de objetos de 

dados como componentes funcionais, por exemplo, SG “Grupos de 

Configuração”.          

   
GLOBE

CopySetGrp,
SaveSetGrp
ActSetGrp

ModeDS
LocRemDS
ActSG
EditSG

Fig. IV.3
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 NOME 
OBJETO CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÃO 

ST Operação de     
 ModeDS SIT r m Estado do dispositivo: em teste, “off-line”, disponível, 

danificado 
 LocRemDS SIT r m Modo de controle, local ou remoto (DevST) 
 ActSG INT8U r o Grupo Ativo Global de Configuração 
 EditSG INT8U r o Global SG visível para edição 
 AuxIn<n> BSTR16 r o Bloco auxiliar de 16 entradas 

SP PreSetDNA DNA rw o Apresenta Valores de Saídas do DNA 
 ForDNA DNA rw o Força Valores de Entrada do DNA 
 DefDNA DNA rw o Valores por defeito do DNA 

CO CopySG INT8U w o Cópia SG a um visível buffer para edição 
 SaveSG INT8U w o Armazena buffer de edição SG 
 ActSG INT8U w o Seleciona um designado SG como ativo 
 IndRs BOOL w o Indicadores Reset, destinos, e LEDs 
 AuxOut<n> BOOL[16] w o Bloco Individual auxiliar de 16 saídas 

CF Img AcsBLOB rw o Informação do Proprietário 
 ClockTOD BTIME6 rw o Tempo e data Global para Data Logging 
 SelOutDNA DNA rw o Seleção valores de saída presentes ou real do DNA 
 SelInDNA DNA rw o Seleção das Entradas Forçada real ou por defeito do 

DNA  
 NeutRef BOOL rw o Referência de Configuração de Medida para 

Neutro/Terra 
 CTRat RATIO rw o Índice Global TC 
 VTRat RATIO rw o Índice Global TP 

DC Tudo ST D rw o  
AX SGEditor Tag rw o Capacidade de Controle e acesso para edição 
RP BrcbMX BasRCB rw o Relatório de Controle de Medição 

 BrcbST BasRCB rw o Relatório de Controle de Pontos de Estado “Status 
Points” 

 GOOSE PACT rw o Relatório de Entradas e Saídas do IED 
Tabela IV.2. Descrição dos Objetos do brick (GLOBE).  

 

 
 
IV.3.2 Bricks básicos para funções 

 
IV.3.2.1 Brick de Diagnóstico (DIAG) 
 

O Brick de diagnóstico é usado para 

coletar estatísticas das operações de um 

IED, usadas para determinar o 

funcionamento correto de um determinado 

dispositivo. 

 

Fig. IV.4  

Diagnóstico (DIAG) 

MX: 
T 
PwrUp 
WrmStart 
WacDogTrg
LstPwrUp 
LstPwrDn 

 
 

IED ST: 
DiagSt 
RomErr 
RamErr 
NVRamErr 
EEErr 
BattSt 
CommSt 
AcqSt 

CO 

 
Diag 
RsStat 
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Nos dados das tabelas, as codificações das colunas contêm o padrão 

GOMSFE, tendo o seguinte significado: (rwec) r “read” leitura, w “write” escrita, e 

“execute” execução, c “control” controle, e (m/o) m “mandatory” obrigatório, o 

“optional” opcional.  

 

FC NOME OBJETO CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÃO 

MX T AI r m Temperatura do dispositivo 
 PwrUp GACCI r m Condição do UPS de energia 
 WrmStart GACCI   Número de advertências 
 WacDogTrg GACCI r m Número de Reset detectados 
 LstPwrUp BTIME4 r m Tempo decorrido do último acesso da fonte 
 LstPwrUp BTIME4 r m Tempo decorrido do último desligamento da fonte 

de energia 
 LstPwrDn BTIME4 r m Tempo decorrido do último ingresso de dados 
ST DiagSt SIT r m 00- Não funciona 01- Funciona 

10- Ativado para Execução 
 RomErr BSTR32 r m Erros detectados no ROM 
 RamErr BSTR32 r m Erros detectados na RAM 
  NVRamErr BSTR32 r m Erros detectados na NVRam 
 EEErr BSTR32 r m Erros detectados na EEProm ou Flash 
 BattSt BSTR8 r m Status da Bateria 
 CommSt BSTR8 r m Status da porta de comunicação 
 AcqSt BSTR256 r m Status do canal de Aquisição para canais A/D 
CO Diag BOOL w m Resultado do diagnóstico 
 RsStat BOOL w m Reset de NumPwrUp até NumWatchTrig 
CF Tudo DIAG.MX ACF  m Configuração de tudo incluído a classe FIND.MX 
 Tudo DIAG.CO CCF  m Configuração de tudo incluído a classe FIND.CO 
DC Tudo DIAG.MX D  o Descrição de tudo incluído a classe FIND.MX 
 Tudo DIAG.ST D  o Descrição de tudo incluído a classe FIND.ST 
 Tudo DIAG.CO D  o Descrição de tudo incluído a classe FIND.CO 
RP brcbST BasRCB rw o Relatório de Controle dos pontos de status “Status 

Points” 
AS LogDev<n> TBD  o Definição de caminhos para comunicação ponto a 

ponto 
   Tabela IV.3. Descrição dos Objetos do brick (DIAG). 

 
IV.3.2.2 Isolamento a óleo (OILC) 

 

O brick OLIC apresenta as 

características relacionadas ao 

isolamento do óleo genérico.  

Fig. IV.5
 

Isolamento de Oleo (OILC) 

T 
Nível 
Cor 
Diesel 
Tensão 
 
H2O 
Acido 
DissFator 

 
 
 
 
 

   



Modelagem das funções de uma SE Automatizada 
Milthon Serna Silva 

66

FC NOME 
OBJETO CLASSE RWEC M/O ALCANCE DESCRIÇÃO 

MX TopT AI r m -50 a 
200C 

Temperatura do óleo acima do tanque 

 BotT AI r m -50 a 
200C 

Temperatura do óleo abaixo do tanque 

 TkLev AI r m  Nível em mm relativo a 20/25 C 
 ConsvLev AI r o  Nível em mm relativo a 20/25C 

CF Tudo 
OILC.MX 

ACF rw o  Configuração de tudo incluído a classe 
OILC.MX 

DC Tudo 
OILC.MX 

d rw o  Descrição de tudo incluído a classe 
OILC.MX 

RP brcbMX BasRCB rw m  Relatórios Controle de Medição 
Tabela IV.4. Descrição dos Objetos do brick (OILC). 

 
IV.3.2.3 Gás Inerte (IGAS) 

 

O brick de Gás representa gases 

inertes usados para isolamento de 

equipamentos de alta tensão. 

Fig. IV.6  

Gás Inerte (IGAS) 

TankPres 
BtlPres 
  

 
 
  Gás Inerte  

 

 

FC NOME 
OBJETO CLASSE RWEC M/O ALCANCE DESCRIÇÃO 

MX TankPres AI r o -5 a 10 Pressão geral do gás em psig 
 BtlPres AI r o -5 a 5000 Pressão do gás em garrafa em psig 

CF Tudo 
IGAS.MX 

ACF rw o  Configuração de tudo incluído a classe 
IGAS.MX 

DC Tudo 
IGAS.MX 

d rw o  Descrição de tudo incluído a classe 
IGAS.MX 

RP BrcbMX BasRCB rw m  Relatório do controle das medidas 
Tabela IV.5. Descrição dos Objetos do brick (IGAS). 

 
 
 
IV.3.2.4 Vácuo (VACU) Fig. IV.7  

Vácuo (VACU) 

VacBtl1 
VacBtl2 
VacBtl3 

 
 
  Vácuo 

 

O brick VACU representa as 

condições do vácuo que são usados para 

isolamento dos equipamentos de alta 

tensão. 
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FC NOME OBJETO CLASSE M/O ALCANCE DESCRIÇÃO 

VacBtl1 SI r  Estado da garrafa de vácuo, pólo 1 
 SI r o  
 VacBtl3 SI o  Estado da garrafa de vácuo, pólo 3 

Tudo 
VACU.ST 

d rw o Descrição para tudo incluído a classe 
VACU.ST 

RP BrcbST rw m  Relatório Controle de Medidas 
Tabela IV.6. Descrição dos Objetos do brick (VACU). 

 
 
 

RWEC

ST o 
VacBtl2 Estado da garrafa de vácuo, pólo 2 

r 
DC  

BasRCB 

V.3.2.5  Indicador de Falhas (FIND) 
 
 O brick FIND, indica as falhas 

que acontecem nas fases A,B,C e o 

neutro, determinados pela 

comparação das entradas e saídas 

em um determinado ponto. 

 

Fig. IV.8  

Indicador de Falhas (FIND) 

A 

FltMagA 

FIA 
FIB 
FIC 
FIN 

FIRs 

FIPuThre  
FIPuHyst 
FIInrushDel 
FIZeroThre 
FltTmrRs 

 
 

FC NOME OBJETO CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÃO 

MX FltMagA WYE  o Magnitude de falha em Ampères 
ST FIA BSTR16  o Indica: estado normal ou falha de Sobrecorrente F-A 

 FIB BSTR16  o Indica: estado normal ou falha de Sobrecorrente F-B 
 FIC BSTR16  o Indica: estado normal ou falha de Sobrecorrente F-C 
 FIN BSTR16  o Indica: estado normal ou falha de Sobrecorrente N 

SP FIPuThre PUG  o Pick-up de linha três fases A, B, C, N 
 FIPuHyst PUG  o Pick-up Hyst para fases A, B, C, N 
 FIInrushDel PUG  o Delay Inrush para fases A, B, C, N 
 FIZeroThre PUG o Zero de linha para fases A, B, C, N 
 

 
FltRsTmr AO  o Tempo de não falha NumFltToLO é Rs 

CO FIRs BO  o Reset Indicador de Falha 
CF Tudo IND.MX ACF  m Configuração de tudo incluído a classe FIND.MX 

 Tudo FIND.SP ACF  m Configuração de tudo incluído a classe FIND.SP 
 Tudo FIND.CO CCF m Configuração de tudo incluído a classe FIND.CO 

DC Tudo FIND.MX d  o Descrição de tudo incluído a classe FIND.MX 
 Tudo FIND.ST d  o Descrição de tudo incluído a classe FIND.ST 
 Tudo FIND.SP d  o Descrição de tudo incluído a classe FIND.SP 
 Tudo FIND.CO d  o Descrição de tudo incluído a classe FIND.CO 

RP BrcbST BasRCB rw o Relatório Controle de pontos de estado “Status 
Points” 

AS LogDev<n> TBD  o Define caminhos para comunicação ponto a ponto 

 

Tabela IV.7. Descrição dos Objetos do brick (FIND). 
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Fonte de Energia (PSUP) 

BattV 

PwrSupSt

StartBattTest 

Fig. IV.9  
 

 

IV.3.2.6 Fonte de Energia (PSUP) 
 
 O brick PSUP permite verificar a 

condição de funcionamento da fonte de 

energia auxiliar (bateria), mediante um 

teste, aplicado nele. 

 
 
  
 

FC NOME OBJETO CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÃO 

MX BattV AI  o Tensão da Bateria (Volts) 
ST PwrSupSt SIG  o Indicação de status de fonte de energia 
CO StartBatTest BO  o Teste Inicial da  Bateria 
CF Tudo PSUP.CO CCF  o Configuração de tudo incluído a classe PSUP.CO 
DC Tudo PSUP.ST D  m Descrição de tudo incluído a classe PSUP.ST. 

 Tudo PSUP.CO D  m Descrição de tudo incluído a classe PSUP.CO 
RP BrcbST BasRCB rw m Relatório Controle de pontos de estado ‘Status 

Points” 
AS LogDev<n> TBD  o Definição de caminhos para Comunicação ponto a 

ponto 
Tabela IV.8. Descrição dos Objetos do brick (PSUP). 

 
 
IV.3.2.7 Isolamento (INSU)  
 

O brick INSU provê uma 

representação lógica do sistema de 

isolação de um dispositivo dentro do 

sistema.    

 

Isolamento (INSU) 

Pres 
Den 
Lev  

PresAlm 
DenAlm 
LevAlm 

Fig. IV.10  
 
 
 
 

FC NOME OBJETO CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÃO 

MX Pres AI r o Pressão Média de Isolamento (Psig) 
 Den AI r o Densidade Média de Isolamento  
 Lev AI r o Nível médio de isolamento 

ST PresSt SIT  o Condição média de pressão de isolamento 
 Den SIT  o Condição de densidade de isolamento de Gás 
 LevSt SIT  o Condição média de nível de isolamento 

SP LoPresAlm ACF  o Limite abaixo da qual o alarme é gerado 
 LoPresLO ACF  o Limite abaixo da qual o relé está isolado 
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FC NOME OBJETO CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÃO 

 HiPresAlm ACF  o Limite acima da qual o alarme é gerado 
 LoDenAlm ACF  o Limite abaixo da qual o alarme é gerado 
 LoDenLO ACF  o Limite abaixo da qual o relé está isolado 
 HiDenAlm ACF  o Limite acima da qual o alarme é gerado 
 LoLevAlm ACF  o Limite abaixo da qual o alarme é gerado 
 LoLevLO ACF  o Limite abaixo da qual o relé está isolado 
 HiLevAlm ACF  o Limite acima da qual o alarme é gerado 
 PoleDiscTim ACF  o Tempo entre a primeira e última operação de 

abertura 
CF Tudo INSU.MX ACF rw o Configuração para tudo incluído a classe INSU.CO 

 Tudo INSU.SP ACF rw o Configuração para tudo incluído a classe INSU.SP 
DC Tudo INSU.MX D  o Descrição de tudo incluído a classe INSU.MX 

 Tudo INSU.ST D  o Descrição de tudo incluído a classe INSU.CO  
 Tudo INSU.SP D  o Descrição de tudo incluído a classe INSU.SP 

RP brcbMX BasRCB rw o Relatório controle de medidas 
 BrcbST BasRCB rw o Relatório controle de pontos de estado “Status 

Points” 
AX LogDev<n> TBD    

Tabela IV.9. Descrição dos Objetos do brick (INSU). 
 
IV.3.2.8 Controle Lógico Automático 

(AUTO). 

O brick AUTO, serve 

para seleção manual ou automática 

da operação do dispositivo e os 

parâmetros automáticos da 

operação. 

 

Controle Lógico Automático (AUTO) 

Controle 
Lógico 

Automático 
AutoManDS 
ReclDS 

CO

Automático  

Manual  

Dispositivo

ODAutoMan
NumFltToLO 
FltTmrRs 
OpenTimDel 
CommTimOut 

 Fig. IV.11  

 

 

FC NOME OBJETO CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÃO 

ST AutoManDS SIT  O Operação Manual ou Automática (DevSt) 
 ReclDS SIT  O Estado da ação de Religamento 

SP NumFltToLO AO  O Número de falhas antes da fechadura “lockout” 
 FltTmrRs AO  O Tempo de não falha NumFltToLO  
 OpenTimDel AO  O Tempo de atraso antes de abrir em modo auto 
 CommTimOut AO  O Período de tempo fora de Comunicação 

CO ODAutoMan DCO  O Configuração de modo operação automático/manual 
CF Tudo AUTO.SP ACF  O Configuração para tudo incluído AUTO.SP 

 Tudo AUTO.CO ACF  O Configuração para tudo incluído AUTO.CO 
DC Tudo AUTO.ST d  O Descrição de tudo incluído AUTO.ST 

 Tudo AUTO.SP d  O Descrição de tudo incluído AUTO.SP 
 Tudo AUTO.CO d  O Descrição de tudo incluído AUTO.CO 

RP BrcbST BasRCB rw M Relatório Controle de Status Points 
      Tabela IV.10. Descrição dos Objetos do brick (AUTO). 
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IV.3.2.9 Índice (RATO)  

 

O brick RATO provê uma lógica 

representação da relação de 

transformação entre o enrolamento 

primário e secundário.    

 

Índice (RATO) 

APhsV 
BPhsV 
CPhsV 
APhsA 
BPhsA 
CPhsA 
NeutA 
ABPhsV 
BCPhsV 
CAPhsV 

 Fig. IV.12  

 
 

FC NOME OBJETO CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÃO 

CF AphsVRat RATIO rw o Tensão do enrolamento Primário/Secundário Fase A 
(Volts) 

 BphsVRat RATIO rw o Tensão do enrolamento Primário/Secundário Fase B 
(Volts) 

 CphsVRat RATIO rw o Tensão do enrolamento Primário/Secundário Fase C 
(Volts) 

 AphsARat RATIO rw o Corrente do enrolamento Primário/Secundário Fase A 
(Amps) 

 BphsARat RATIO rw o Corrente do enrolamento Primário/Secundário Fase B 
(Amps) 

 CphsARat RATIO rw o Corrente do enrolamento Primário/Secundário Fase C 
(Amps) 

 NeutARat RATIO rw o Corrente do enrolamento Primário/Secundário Neutro  
(Amps) 

 ABPhsVRat RATIO rw o Tensão do enrolamento Primário/Secundário Fases 
AB (Volts) 

 BCPhsVRat RATIO rw o Tensão do enrolamento Primário/Secundário Fases 
BC (Volts) 

 CAPhsVRat RATIO rw o Tensão do enrolamento Primário/Secundário Fases 
CA (Volts) 

 Tudo AUTO.SP d  o Descrição de tudo incluído AUTO.SP 
 Tudo AUTO.CO d  o Descrição de tudo incluído AUTO.CO 

Tabela IV.11. Descrição dos Objetos do brick (RATO). 
 
IV.4 FUNÇÃO DE PROTEÇÃO 

 

 As funções de proteção são comumente realizadas pelos relés 

convencionais ou pelos relés digitais, cujo funcionamento é autônomo e independente 

do sistema de supervisão e controle [38]. No caso dos relés convencionais, o sistema 

de supervisão e controle pode apenas monitorar a atuação dos mesmos, permitindo 

depois que esta informação esteja disponível ao operador. Já os relés digitais podem 

ser interligados ao sistema de supervisão e controle por intermédio de uma rede de 

comunicação de dados, permitindo a definição de novas condições operativas 
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remotas, bem como capacitar o sistema SCADA a receber e armazenar dados 

referentes às condições de atuação dos relés, tornando-os disponíveis para análise 

pós-operativa [2]. Atualmente, alguns relés possibilitam as medições durante alguns 

ciclos pré e pós-falta, possibilitando estudos de coordenação da proteção, permitem 

ainda analisar os resultados remotamente, tanto os de rotina como os de 

autodiagnóstico dos relés. 

 

             Todas as funções de proteção requeridas em uma área (linha, subestação, 

linha) são executadas por dispositivos, chamados relés que são modelados por bricks 

específicos, conforme os dados da Tabela IV.12. 

 
NOME 

MODELO FUNÇÃO DO DISPOSITIVO IEEE STD 37.2 NRO.# 

PBRO Objeto Básico Relé (bloco construtivo)  
PBTC Objeto Curva de Tempo básica (bloco 

construtivo) 
 

PDIS Relé de Distância 21 
PVPH Relé de Volts / Hertz 24 
RSYN Relé de Sincronismo 25 
PUVR Relé de Subtensão 27 
PDPR Relé Direcional de Potência 32 
PUCP Relé de Subcorrente 37 
PBRL Relé Revisão Balanço fase – fase 46 
PTTR Relé Térmico 49 
PIOC Relé de Sobrecorrente Instantâneo 50 
PTOC Relé de Sobrecorrente Temporizado 51 
PFRL Relé de Fator de Potência 55 
POVR Relé de Sobretensão 59 
PVCB Relé de Desbalanço  de Tensão 60 
PHIZ Relé de Fuga a Terra 64 HZ 

PDOC Relé Direcional de Sobrecorrente 67 
PPAM Relé de Ângulo de Fase 78 
RREC Relé de Religamento Automático 79 
PFRQ Relé de Freqüência 81 
RCPW Relé de Fio Piloto 85 
PDIF Relé Diferencial 87 

Tabela IV.12. Identificação dos relés de proteção padronizados. 
 

Os dados para a proteção da subestação (correntes, tensões, 

imagens de isolador, etc.) são recolhidos pelos sensores instalados nas UAC, estes 

dados são pré-processados e a informação é enviada ao sistema SCADA. 

Apresentam-se a seguir, os modelos-objeto para as funções de proteção mais 

importantes. 
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IV. 4.1Funções representadas por PBRO 
 

O brick PBRO provê 

funcionalidades comuns para muitos 

tipos de relés. Este bloco é usado de 

forma única ou com outros blocos. Os 

dados da tabela seguinte indicam os 

diferentes relés que são suportados. 

 

ENTRADAS MONITORADAS

OUT

(1,0) 
PBRO 

OBJETO RELÉ BÁSICO 

SETPOINT

CONTROLE

(ENA, DIS)

(PU)

 

AUX INPUT 
(Boolean [16]) 

AUX OUT

DESTINO

 Fig. IV.13

 

MODELO DESCRIÇÃO 
ENTRADAS 

MONITORADAS IEEE C37.2 DF #

PVPH O relé tensão por hertz (PVPH) contém o 
bloco de construção PBRO, valor  PU é o 
índice volts/Hz 

volts, hertz 24 

PDPR O relé direcional (PDPR) contém o bloco 
básico de construção PBRO, não tem 
configuração e o status de saída é  
PwrFlwDir 

volts (ag, bg, cg,  
          ab, bc, ca) 
amps (a, b, c, n) 

32 

PUCP O relé de sob corrente ou relé de sob 
energia (PUCP) contém o básico bloco 
de construção PBRO para PUCP, o valor 
PU é a corrente abandonada ou o 
setpoint da fonte 

amps, VA 37 

PBRL O relé de fase inversa ou de balanço de 
corrente de fase (PBRL) contém o bloco 
construtivo PBRO   

Amps 46 

PSVR O relé de seqüência de fase de tensão 
(PSVR) contém o bloco construtivo 
PBRO . 

Volts 47 

PTTR O relé do transformador térmico (PTTR) 
contém o bloco construtivo PBRO para 
PTTR, o valor em PU é a  temperatura. 

Temperatura 49 

PIOC O relé de sobre corrente instantânea 
(PIOC) contém do bloco construtivo 
PBRO para IORC, o valor em PU está 
em ampéres 

amps (a, b, c, n) 50 

PVCB O relé de voltagem ou de balance de 
corrente (PVCB) contém o bloco básico 
construtivo PBRO  

voltagem, amps 60 

PPAM O relé de medição do ângulo (PPAM) de 
fase contém o bloco básico construtivo 
PBRO para PPAM, o valor em Pu é o 
ângulo de fase. 

volts, amps 78 

PFRQ O relé de freqüência (PFRQ) contém o 
bloco básico construtivo PBRO, o valor 
em PU  esta em hertz. 

Volts 81 

RCPW O relé de transporte ou de fio piloto 
(RCPW) contém o bloco básico 
construtivo PBRO, o valor Pu são as 
saídas auxiliares “AuxOuts” 

Auxouts 85 

   Tabela IV.13. Descrição dos Objetos do Brick (PBRO). 
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IV.4.2    Funções representadas por      
PBRO e PBTC. 

 CO

 

Os dados da Tabela seguinte 

representam as funções de proteção que 

são modeladas pelo Objeto Relé Básico 

(PBRO), mais o brick Objeto Curva de 

Tempo Básico (PBTC). 

ENTRADAS MONITORADAS

OUT

(1,0) 
PBRO 

OBJETO RELÉ BÁSICO 

SETPOINT
(ENA, DIS)

(PU)

 

ENTRADAS 
AUXILIARES 
(Boolean [16]) 

AUXOUT 

DESTINO 

NTROLE 

 Fig. IV.13

 
PBTC 

OBJETO CURVA DE TEMPO BÁSICO 

SETPOINT

(CRVMULT, 
CRVTYP, 
TIMDIAL) 

 Fig. IV.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DESCRIÇÃO 
ENTRADAS 

MONITORADAS 

IEEE 
C37.2 DF 

# 
PVPH O relé de Tensão por Hertz herda o bloco 

construtivo  PBRO para PVPH, o valor Pu é a 
razão de Volts/Hz 

Volts, hertz 24 

PUVR O relé de Sobtensão herda do bloco construtivo 
PBRO e PBTC para  PUVR, o valor Pu é a 
tensão valor de referência “set point” 
abandonado. 

Volts (an, bn, cn, 
           ab, bc, ca) 

DF27 

PBRL O relé de Fase Inversa ou relé de Balance de 
Corrente  herda do bloco construtivo PBRO.   

Amps 46 

PTOC O relé de tempo de  Sobrecorrente herda dos 
blocos  PBRO e PBTC para PTOC, o valor Pu 
está em ampéres. 

Amps (a, b, c, n) DF51 

POVR O relé de Sobretensão herda dos blocos 
construtivos PBRO e PBTC para POVR, o valor 
Pu é setpoint de voltagem. 

Volts (an, bn, cn,  
           ab, bc, ca) 

DF59 

  Tabela IV.14. Descrição dos Objetos do Brick (PBTC). 
 
IV.4.3 Relé de Distância (PDIS) 

 

O relé de distância (PDIS) herda o 

brick de bloco PBRO  e adiciona os 

blocos: PoRch, RectRch, PctRch, 

RchDir, Ofs, Slp, PoQuad, RectQuad, 

PoBlind e RectBlin: 

ENT
AUXI

 

ENTRADAS MONITORADAS 

OUT

(1,0) 
PDIS 

RELÉ DE DISTÂNCIA 

SETPOINT
(ENA, DIS)

(PU)

AMPS (A,B,C,N) 
VOLTS(AG,BG,CG,AB,BC,CA)

RADAS 
LIARES 

(Boolean [16])  

AUXOUT 

DESTINO 

CONTROLE

 Fig. IV.15  
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O brick PDIS responde aos padrões IEEE DF21. O relé de 

distância contém uma simples zona de proteção chamada objeto-distância, para 

todos os tipos de falha possui características como Ohm, Mho, fronteiras e 

quadriláteros que podem ser usados individualmente ou em combinação com os 

outros.  

 

Todas as configurações podem ser especificadas seja em formato 

retangular ou polar. 

 

FC NOME 
OBJETO CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÂO 

ST Operação     
 Out BOOL r o Herdado de bloco PBRO 
 Tar PhsTar r o Herdado de bloco PBRO 
 FctDS SIT r o Herdado de bloco PBRO 
 AuxIn<n> BSTR16 r o Herdado de bloco PBRO  
 DistTyp BSTR8 r o Identifica tipo de elemento 

SG Configuração     
 Pu PUG rw o Herdado de bloco PBRO 
 PuDelTim INT32U rw o Tempo de demora Pick-up (ms) 
 DODelTim INT32U rw o Tempo de demora Drop Out (ms) 
 PoRch VEC rw o Alcance Polar 
 RectRch XY rw o Alcance Retangular 
 PctRch AO rw o Porcentagem de alcance 
 RchDir BO rw o Direção de alcance 
 Ofs AO rw o Compensar 
 Slp AO rw o Declive – rampa 
 PoQuad PQuad rw o Configuração quadrangular polar 
 RectQuad RQuad rw o Configuração quadrangular retangular 
 PoBlind PoB rw o Configuração de Fronteiras Polares 
 RectBlind RectB rw o Configuração de Fronteiras Retangulares 

CO EnaDisFct DCO w o Herdado de bloco PBRO 
 RsTar BO w o Herdado de bloco PBRO 
 RsLat BO w o Herdado de bloco PBRO 
 EnaLatRs  BO w o Herdado de bloco PBRO 
 AuxOut<n> BOOL[16] w o Herdado de bloco PBRO 

CF Tudo 
PDIS.SG 

ACF rw o Herdado de bloco PBRO 

 Tudo 
PDIS.CO 

CCF rw o Herdado de bloco PBRO 

C Tudo 
PDIS.ST 

d rw o Herdado de bloco PBRO 

 Tudo 
PDIS.SP 

d rw o Herdado de bloco PBRO 

 Tudo 
PDIS.CO 

d rw o Herdado de bloco PBRO 

AS Com todos 
IEDs 

TBD rw m Herdado de bloco PBRO 

       Tabela IV.15. Descrição dos Objetos do brick (PDIS). 
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y

RchOfs

Slp(+)

Rch

DIA=Rch + RchOfs

Fig. IV.16  Alcance do Relé de Distância

x

 
 

Y

X

xOfs

RESISTIVA
FRONTEIRA

xAng(+)

yAng(-)
yAng(+)

yOfs REATIVA
FRONTEIRA

Fig. IV.17  Fronteras do Relé de Distância

Y

X

SUPERIOR
REATIVA

FRONTEIRA

DIREITA
RESISTIVA
FRONTEIRA

ESQUERDA
RESISTIVA

FRONTEIRA

INFERIOR
REATIVA

FRONTEIRA

Fig. IV.18  Quadrílatero de trabalho do Relé

 
 
IV.5 FUNÇÃO DE MEDIÇÃO 

 

Em uma subestação típica, os dados são coletados por intermédio 

das unidades de aquisição e controle (UAC). Os dispositivos de medição são 

conectados a transformadores especiais de corrente (TC) e a transformadores de 

potencial (TP).  Os dados de medição podem ser pré-processados em uma 

estação de computador e, mais tarde, enviados para o sistema SCADA ou podem 

ser mandados diretamente. Existem, por exemplo, as seguintes medições por 

cubículo “Bay” [32]: 

 Cubículo de entrada de linha e de transformador abaixador, 

 Cubículo do capacitor, 
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 Cubículos dos alimentadores (disjuntor, reator, etc.), 

 Cubículo de serviços auxiliares de corrente contínua, 

 Cubículo de serviços auxiliares de corrente alternada. 

 
Mediante a modelagem a objetos e com o uso dos Bricks é 

possível simular unidades de medição das grandezas: corrente, tensão, potência, 

etc. Conforme é demonstrada na seqüência de Figuras e Tabelas: 

 

IV.5.1 Unidade Polifásica (MMXU) 
 

Esta unidade provê a medida 

tanto da simples fase como de um 

sistema polifásico, com valores 

analógicos, incluindo, o valor do neutro, 

permitindo a possibilidade de fazer 

conexões em delta e estrela dentro do 

circuito. 

 

Unidade de Medida Polifásica (MMXU) 

A 
V 
PhsPhsV 
PF 
Ang 
Hz 
 
W 
Var 
FltMagA 

A  V 

Fig.IV.19 

 

FC NOME 
OBJETO CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÂO 

 V WYE  o Tensão de Fases A, B, C e N (Volts) 
 PPV DELTA  o Tensão AB, BC, CA (Volts) 
 A WYE  o Corrente em Fases A, B, C, e N (Apms) 
 W WYE  o Potência ativa nas Fases A, B, C (Watts) 
 TotW AI  o Potência ativa total nas 3 fases (Watts) 
 Var WYE  o Potência reativa nas fases A, B, C (VArs) 
 TotVAr AI  o Potência reativa total nas 3 fases (VArs). 
 VA WYE  o Potência aparente nas fases A, B, C (VA) 
 TotVA AI  o Potência aparente total nas 3 fases (VA) 
 PF WYE  o Fator de Potência por A, B, C (em %) 
 AvgPF AI  o Fator de Potência das 3 fases (em %) 
 Ang WYE  o Ângulo entre Fases Voltagem e Corrente 

(Graus) 
 Hz AI  o Freqüência do Sistema de Potência 

(Hertz) 
 FltMagA WYE  o Grandeza de Falha em fases A, B, C, N  

CF Tudo 
MMXU.MX 

ACF  m Configuração de tudo incluído a classe 
MMXU.MX 

DC Tudo  
MMXU.MX  

d  m Descrição de tudo incluído a classe  
MMXU.MX 

RP BrcbMX BasRCB rw m Relatório controle de medição 
AS LogDev<n> TBD  o Definição do caminho de comunicação 

ponto a ponto 
    Tabela IV.16. Descrição dos Objetos do brick (MMXU). 
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IV.5.2  Medidor Polifásico (MMTR) 

 

Medidor polifásico provê o 

valor de uma simples fase ou o valor 

de uma medição polifásica, para uma 

determinada conexão dentro do 

circuito. 

 

Medidor Polifásico (MMTR) 

kWhr 
kVArhr 
kVAhr 

V, PhsPhsV, 
A 

Rs 

 Fig. IV.20 

 

 
 

FC NOME 
OBJETO CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÂO 

MX WHr WYE  o Potência ativa Watts hora 
 TotWHr AI  o Potência ativa total Watts hora 
 VarHr WYE  o Potência reativa VArs hora 
 TotVArHr AI  o Potência reativa total VArs hora 

CF Tudo 
MMTR.MX 

ACF  m Descrição de tudo incluído a classe 
MMTR.MX 

DC Tudo 
MMTR.MX  

d  o Descrição de tudo incluído a classe 
MMTR.MX 

RP BrcbMX BasRCB rw m Relatório controle de medição 
AS LogDev<n> TBD  o Definição caminho de comunicação para 

ponto a ponto 
    Tabela IV.17. Descrição dos Objetos do brick (MMTR). 

 
 
IV.5.3 Medidor de Temperatura 

(TEMP) 

O brick TEMP provê a medida 

de uma ou outra simples fase 

temperatura, ou da temperatura 

polifásica de um dispositivo exemplo, 

um transformador. 

 

Unidade Medição de Temperatura (TEMP) 

T PolyT Fig. IV.21 

 
 

FC NOME 
OBJETO CLASSE RWEC M/O ALCANCE 

 
DESCRIÇÃO 

MX T AI r o -50 a 200C Temperatura (Graus) 
 PolyT WYE r o -50 a 200C Tempo do grupo 

polifásico, fases A, B, C 
CF Tudo 

TEMP.MX 
ACF rw o  Configuração tudo incluído 

a classe TEMP.MX 
DC Tudo 

TEMP.MX 
D rw o  Descrição tudo incluído a 

classe TEMP.MX 
RP BrcbMX BasRCB rw m  Relatório controle de 

medição 
    Tabela IV.18. Descrição dos Objetos do brick (TEMP) 
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IV.6 FUNÇÃO DE CONTROLE 

 

Estas funções são realizadas pela interação entre objetos e 

caracterizam-se pelo controle: da tensão e dos reativos. O controle do nível de 

tensão de um barramento da subestação ou em um ponto remoto da rede elétrica 

pode ser obtido pelo ajuste dos “taps” do comutador do transformador ou pelos 

chaveamentos de bancos de capacitores. Usualmente, as companhias de 

eletricidade fazem uso dos bancos de capacitores para controlar o fluxo de 

reativos, enquanto o ajuste do nível de tensão fica a cargo do comutador do 

transformador [34]. Outros exemplos de funções de controle são: 

 

 Controle do disjuntor “Circuit Breakers”, 

 Controle de isolamento (IS), 

 Controle de interruptor de aterramento (ES), 

 Controle de tap de transformador, 

 Revisão, bloqueado, sincronização (SC) antes de fechado de CB. 

 Seqüência de interrupção com isolamento automático das seções 

defeituosas, 

 Mudanças automáticas de barramento, religamento automático (AR), 

 Chaveamento e intercâmbio de cargas entre linhas (carga inteligente), 

 Restauração e otimização inteligente de energia entre subestações 

diferentes. 

 

 

IV.6.1Interruptor “Switch” (SWIT) 
 

O brick SWIT  representa um 

equipamento físico que faz uma 

interrupção “Break” de um circuito 

em um sistema elétrico. Os dados 

do equipamento (identificação DI) 

são colocados em uma placa. 

 

Interruptor (SWIT) 

SwDS 
 

 Fig. IV.22 
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FC NOME 
OBJETO CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÂO 

ST SwDS SIT R o Indica a posição do interruptor (DevSt) 
DC SwRtg EqRtg  m Descrição de um equipamento 

 ConCkt ConCkt  m Descrição do circuito 
 SwDS D  o Descrição de SwDS 

AX TagTyp Tag R o Localização do tags dentro do Interruptor 
 Tags Tag Rw o Os ativos tags do interruptor 
 OpenIntlk SI Rw o Abertura de Sw precedida pela lógica de 

conexão  
 CloseIntlk SI Rw o Fechamento de Sw precedida pela lógica 

de conexão  
RP BrcbST BasRCB Rw m Relatório Controle de Status Points 

     Tabela IV.19. Descrição dos Objetos do brick (SWIT) 

 
IV.6.2  Disjuntor – “Circuit Breaker”     

(XCBR)  
 

O brick XCBR provê uma 

representação lógica de um disjuntor  

que pode fazer um corte ao circuito, 

estando energizado. 

 

Disjuntor (XCBR) 

ODSw  

LocRemDS 
CtlFailInd 
CtlTagBlk 
CtlIntlkBlk 

M 

 Fig. IV.23  

 

 

 

 

FC NOME 
OBJETO CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÂO 

SP LoPresAlm ACF  o Limite inferior para ativar o alarme de baixa 
pressão 

 LoPresLO ACF  o Limite na qual se gera a abertura do disjuntor 
 HiPresAlm ACF  o Limite superior para ativar o alarme de alta 

pressão 
 LoDenAlm ACF  o Limite inferior para ativar o alarme de baixa 

densidade 
 LoDenLO ACF  o Limite na qual se gera a abertura do disjuntor 
 HiDenAlm ACF  o Limite superior para ativar o alarme de alta 

densidade 
 LoLevAlm ACF  o Limite inferior para ativar o alarme de baixo 

nível de isolamento 
 LoLevLO ACF  o Limite na qual se gera a abertura do disjuntor 
 HiLevAlm ACF  o Limite inferior para ativar o alarme de alto 

nível de isolamento 
 PoleDiscTim ACF  o O tempo de operação entre a primeira e 

última abertura  
ST SwDS SIT  o Estado do dispositivo Interruptor 

 SwPoleDS BSTR8  o Estado do pólo do dispositivo Interruptor 
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FC NOME 
OBJETO CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÂO 

 UneqPoleDS SI  o Indicação do pólo de uma abertura operada 
corretamente 

 PwrSupSt SIG  o Condição da fonte de poder, acumulador de 
bateria  

 PresSt SIT  o A condição da pressão de isolamento médio 
 Den SIT  o A condição da densidade de isolamento de 

gás. 
 LevSt SIT  o A condição de nível de isolamento médio. 
 PmpMotSt SIT  o A condição da bomba do motor. 
 PoleDiscSt  SI  o Todos os pólos que não operam dentro do 

intervalo do tempo 
 BlkSwSt SI  o Estado da abertura do bloco disjuntor 
 TrpCoil SI r o Bobina de supervisão do “Trip” 

CO ODSw DCO  m Comando abrir/fechar do interruptor 
CF Tudo 

XCBR.CO  
CCF rw m Configuração de tudo incluído à classe 

XCBR.CO 
 Tudo 

XCBR.SP 
ACF  m Configuração de tudo incluído à classe 

XCBR.SP 
DC BkrRtg EqRtg  m  

 ConCkt ConCkt  m  
 Tudo 

XCBR.ST 
d  o Descrição de tudo incluído à classe XCBR.ST

 Tudo 
XCBR.SP 

d  o Descrição de tudo incluído à classe XCBR.SP

 Tudo 
XCBR.CO 

d  o Descrição de tudo incluído à classe XCBR.CO

RP BrcbMX BasRCB rw m Relatório-controle de medições 
 BrcbST BasRCB rw m Relatório-controle de pontos de estado 

“Status Points” 
AX LogDev<n> TBD    

    Tabela IV.20. Descrição dos Objetos do brick (XCBR). 

 

 

IV.6.3  Banco de Capacitores (CAPB) 

 

O brick CAPB, banco de 

capacitores, representa um tipo de 

dispositivo de campo (equipamento 

físico), que é uma fonte de controle da 

energia reativa dentro de um sistema 

elétrico. O CAPB pode ser aplicado em 

diferentes níveis de tensão como 

corretor do fator de potência ou para a 

compensação da tensão.  

Fi 

Banco de Capacitores  (CAPB) 

g. IV.24 
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A descrição do fornecedor, fabricante, proprietário e a placa de 

informação são definidos pela identificação (ID). 

 

FC NOME 
OBJETO CLASSE RWEC M/O DESCRIÇÂO 

DC CapRtg EqRtg Rw m MVArs do Banco de Capacitores. 
 ConCkt ConCkt rw m ID do Circuito do Banco de Capacitores 
 BnkCon ENUM8 rw o Tipo de conexão Banco de Capacitores 

(serie ou paralelo) 
     Tabela IV.21. Descrição dos Objetos do brick (CAPB) 

 
 

O controle tem a função de intertravamento, bloqueia as ações de 

comando com chaves, disjuntores ou seccionadoras, de acordo com a topologia 

da subestação ou da indicação do estado de outros dispositivos de manobra. As 

ações destas funções podem: 

 

 Impedir a manobra das chaves seccionadoras em carga, 

 Impedir a operação indevida de um disjuntor, 

 Impedir a operação de redes radiais em anéis. 

 
Uma parte da função do controle é também a possibilidade de 

controle-remoto. Que permite que o operador devidamente autorizado por meio 

de uma senha, envie remotamente comandos para a abertura ou fechamento dos 

disjuntores e chaves, ordens para o rearmamento dos relés de proteção ou 

comando de comutação de tensão “taps” de transformadores, etc. 

 

Também o operador devidamente habilitado poderá executar 

comandos-remotos a partir de telas gráficas de diagramas unifilares, executando 

procedimentos que fazem uso do teclado funcional e ou mouse ou ainda de 

menus de seleção de funções [38]. 

 

  Qualquer que seja o procedimento utilizado, será registrado 

no arquivo de ações do operador, discriminando: data, hora, identificação do 

ponto, identificação do operador e ação de comando efetuada. 
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IV.7 FUNÇÃO DE MONITORAÇÃO. 

  

Esta função permite ao operador acompanhar em tempo real as 

alterações das indicações do estado dos equipamentos, bem como o valor das 

medições e das variáveis calculadas da subestação no console e monitor de 

vídeo por ele designado. Cabe a esta função executar a formatação e geração em 

tempo real de telas tabulares, semigráficas, gráficas, mantendo-as atualizadas 

com o último valor disponível na base de dados de tempo real. Permite também 

associar as indicações de estado ou grandezas medidas e calculadas, 

representações de símbolos gráficos ou modificação de seus atributos, tais como: 

cor ou intensidade. 

 

Toda interação do operador com o sistema SCADA, é feita por 

meio de telas ou janelas, que são constituídas por uma parte estática, uma parte 

dinâmica e uma de pontos de ativação.  As funções de monitoração podem ser 

classificadas como básicas, ampliadas e de diagnóstico [19]. Exemplos de 

funções de monitoração básicas e ampliadas: 

 

 Indicação estado Interruptor, 

 Medidas (V, I, P, Q, f, E), 

 Lista de eventos, 

 Lista de alarmes.  

 Registro de falhas, 

 Registro de perturbações, 

 Conjunto de curvas de saída, 

 Cálculos de medições. 

 

Atualmente, a função de monitoração dentro de um sistema 

automatizado apresenta maiores vantagens, sendo uma das principais a 

habilidade para gerar "informação inteligente", por exemplo, informação para 

apoiar a análise ou diagnóstico do equipamento dentro da subestação [17]. Então, 

as funções de monitoração contribuem para o diagnóstico e análise posterior, 

proporcionando as seguintes informações: 
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 Supressão de alarmes desprezíveis, 

 Análise de falhas, 

 Geração automática de relatórios de falhas, 

 Análises da seqüência de eventos, 

 Estatísticas de alarmes (por exemplo, de um alimentador), 

 Avaliação da perturbação, 

 Condicionamento da monitoração, 

 Programação da manutenção. 

 
IV.8 FUNÇÃO DO ARMAZENAMENTO, REGISTRO DE DADOS E 

DOCUMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 

 
O armazenamento e a recuperação das informações referentes 

ao comportamento do sistema elétrico a nível computacional ao longo do tempo 

são proporcionados ao operador do sistema para a tomada de decisões [26]. 

Estes dados são rapidamente disponibilizados e podem ser usados de forma 

inteligente (automatizada) para a operação e restauração da subestação. As 

melhorias típicas obtidas são: 

 

 Indicação clara do estado da subestação (equipamento 

secundário); se tudo estiver bem, se há alguma falha incipiente 

ou falha grave, indicando o tipo, etc. 

 Melhor controle da operação do sistema (trabalho em seus 

limites), 

 Notificação automatizada de problemas, 

 Localização de eventos, alarmes e descoberta de falhas 

incipientes, 

 Medidas preventivas mais rápidas, 

 Programação de manutenção, 

 Manutenção fundamentada no desempenho, 

 Redução de tempo e custos para consertos.  

 

As funções de apoio para operação e restauração inteligente são: 
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 Diagnósticos integrados da subestação, 

 Condições de monitoração integradas, 

 Melhor controle da freqüência das revisões, 

 Supervisão de valores-limite, 

 Categorização de alarme (classe 1, classe 2, classe 3..), 

 Notificação automatizada de problemas, 

 Programação de manutenção (imediata, semanal, etc.), 

 Entrega de carga em forma automática, 

 Indicação clara do defeito de dispositivo e seção, 

 Avaliação segura do histórico da falha, 

 Instrução operacional, 

 Mudança automática do alimentador defeituoso para barramento 

operativo, 

 Programas automáticos de restauração de energia, 

 Controle centralizado da subestação, 

 Programação de abertura e fechamento lógico, 

 Verificação de sincronismo. 

 

Com base nas informações disponíveis nos arquivos históricos, o 

usuário pode gerar relatórios de auxílio à pós-operação. Sistemas automatizados 

também precisam de mudanças, modificações, atualizações ou extensões. Em 

sistemas modernos, são feitas tais ações em nível de estação, os dados são 

carregados destes para os dispositivos do “Bay”. Todas as alterações realizadas 

na estação são registradas e documentadas automaticamente para serem 

emitidas como: 

 Relatórios de variáveis históricas, 

 Relatório de alarmes e ações do operador. 

 

Uma representação das diferentes funções para a operação de 

um disjuntor (tripping) é ilustrada na Figura IV.25. 
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Fig. IV.25  Esquema de Operação de um Disjuntor
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FÍSICO

 

IV.9 FUNÇÃO DE ALARMES, REGISTRO DE EVENTOS E OSCILOGRAFIA 
 

Os valores obtidos do sistema de aquisição de dados são filtrados 

e analisados de modo a gerar condições de alarme que podem ser sinalizadas de 

modo sonoro ou somente visual por meio de mudanças de cor ou por simbologia 

apropriada. Uma condição de alarme deve ser definida pelas situações 

condicionais, onde a ocorrência de uma emergência não transforme a interface 

com o operador em um formigueiro piscante “blinking”.  

 

Outras definições que se usam, são a comparação de valores 

analógicos com valores máximos e mínimos, falta em equipamento, falta no 

serviço auxiliar que impeça o funcionamento de alguma função de alta prioridade 

(proteção) ou a própria atuação da proteção indicando uma falta na rede. Os 

seguintes alarmes são comumente implementados: grandezas fora de limites 

(tensão, corrente, temperatura, pressão); operação das proteções; falta de tensão 

CC ou CA que impeça a operação de alguma proteção; defeito no “Carrier” e 
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atuação do mesmo; defeito nos disjuntores (por exemplo: disjuntor preso); 

anomalias em relés repetidores; anomalia na ventilação dos transformadores; 

anomalias nos serviços auxiliares CC e CA; atuação do religamento automático, e 

desligamento permanente após tentativa de religamento; sobrecargas em 

transformadores e alimentadores; transferência de barra ou de proteção 

incompleta; seqüência automática interrompida (exceto quando feita pelo 

operador).  

 

 

Designam-se como eventos: a operação e o estado dos 

disjuntores e seccionadoras; instante de atuação da proteção; fases em falta; 

instante de eliminação da falta; discordância dos pólos; função de bloqueio local; 

decisão de “trip” de cada função de proteção; instante de abertura do disjuntor; 

mudança de estado de qualquer entrada selecionada pelo operador; qualquer 

valor analógico fora dos limites especificados pelo operador. 

 

Em razão do rótulo que envolve o registro do instante da 

ocorrência, é importante que todos os equipamentos e sistemas que gerem 

eventos, estejam sincronizados. Caso os sistemas envolvidos tenham grandes 

distâncias, separando-os, utiliza-se uma antena de recepção do sistema “Global 

Positioning System” (GPS) da marinha americana nas subestações para que o 

registro da seqüência seja fiel às ocorrências dos eventos na ordem apresentada. 

A função de oscilografia tem por objetivo o registro dos ciclos de 

grandezas analógicas em caso de falta, armazena alguns ciclos em condição de 

pré-falta e outros em condição de pós-falta. A aquisição é feita com base nos 

aparelhos dedicados com resolução para adquirir amostras em intervalos de 

tempo razoáveis em relação à freqüência da rede, de modo a definir as formas de 

onda registradas, podendo-se distinguir formas de até 400Hz. A cada grandeza 

 Por meio da função de registro de eventos, faz-se o registro de 

faltas e manobras, em geral, quando for adquirido pelo sistema central. A cada 

evento, associa-se um rótulo que inclui: designação do evento; motivo da 

operação do dispositivo; indicação do instante da ocorrência do evento (HH, MM, 

SS, ms); informações complementares (por exemplo, das fases afetadas).  
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armazenada coloca-se um link com uma entrada no registro da seqüência dos 

eventos e com a monitoração da proteção em caso de falta.  

 

A monitoração de sobrecarga em transformadores busca um 

melhor aproveitamento do transformador e a contínua monitoração de sua 

degradação, a digitalização de grandezas relativas à sua operação permite a 

estimativa de vida útil ainda restante para o transformador.  

 

 

IV.10 FUNÇÃO DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO, SINCRONIZAÇÃO E 
TELECOMANDO 

 

A maioria das faltas em linhas é de natureza temporária 

(descargas atmosféricas) que desaparece quando a linha é desligada por 

períodos de 250 a 500 ms, quando ocorre a extinção do arco no local do curto.  

A função de religamento automático deve, pois, prever uma lógica 

que acompanha uma temporização (retardo), após a abertura do disjuntor, e 

reinicia o fechamento deste. Esta ação deve ser repetida por um número de vezes 

especificado (quando não há sucesso) e ao final desta contagem bloqueia o 

fechamento. 

       

O religamento de linhas pode ser monopolar ou tripolar, o primeiro 

para defeito de uma fase à terra e o outro para os demais defeitos. Em algumas 

concessionárias sempre a abertura e religamento são tripolares, mesmo no caso 

de defeito em uma única fase. A Figura IV.26 ilustra o fluxograma da função de 

religamento automático [31]. 

 

Para os casos em que o transformador possui ventilação forçada, 

a potência nominal sobe, para o caso dos ventiladores ligados e a aquisição de 

dados como a temperatura do óleo, a temperatura ambiente e a potência 

consumida permitem ao sistema de controle tomar a decisão no momento correto 

e ligar-se ao sistema de resfriamento forçado. 
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Fig. IV.26 Fluxograma da função Religamento Automático

 

Cada tentativa de religamento pode ter um tempo ajustável de até 

10 segundos para a primeira tentativa (ajustável em passos de 0,1 s) e até 60 

segundos aos seguintes (ajustável em passos de 1 s). Esta lógica é combinada 

com a identificação do tipo de falta e fases envolvidas, feitas pela proteção. 

Quando o religamento é utilizado em linhas de interconexão de sistemas, esta 

lógica deve prever a verificação de sincronismo ou situação de barra viva / linha 

morta ou linha viva / barra morta. 

   



Modelagem das funções de uma SE Automatizada 
Milthon Serna Silva 

89

Sempre que o fechamento do disjuntor envolver duas fontes 

distintas, uma de cada lado, haverá a necessidade de selecionar o instante 

adequado de fechamento pela verificação dos módulos e defasagem das tensões 

e diferença de freqüência entre as fontes, no qual a função de sincronização seja 

importante. 

 

 

O comando e o controle de abertura e fechamento de chaves e 

disjuntores, a modificação da referência de um regulador, a mudança de tap em 

um transformador com comutador sob carga são exemplos de ações que podem 

ser executadas em diferentes locais (telecomando). Portanto, os comandos 

podem ser: locais (com o equipamento), com comando mecânico, com comando 

elétrico (utilizando motores, solenóides, etc.); a distância ou remotos com base na 

unidade de aquisição de dados (UAC), e na sala de comando da subestação, por 

outros centros (COS, COR, e centro de operação de subestações desassistidas). 

Ademais existem controles como o de tensão pela alteração do tap de 

transformadores que podem ser acionados: manualmente por meio de teclas 

(botoeiras) de acionamento pelo operador ou automaticamente, por equipamentos 

sensores (relé de tensão, por exemplo). 

 

Adicionalmente, utilizam-se as siglas AUTO / MANUAL 

(automático/manual) para definir a forma de atuação de certos controles. Os 

seguintes comandos e controles aparecem em uma subestação: Operação de 

disjuntores; Operação de seccionadoras e chaves; Seleção de controle AUTO / 

A verificação deste sincronismo entre as duas fontes pode ser 

feita, monitorando-se as tensões dos dois lados do disjuntor e liberando a 

operação no instante adequado. Para isto, as tensões dos dois lados precisam 

ser lidas com a transdução digital. Em um sistema convencional, esta verificação, 

é normalmente, feita por relé de verificação de sincronismo. Muitos sistemas 

digitais incluem um relé de sincronismo para executar esta função. Neste caso, o 

sistema digital pode receber a ordem de fechar o disjuntor e ligar por fechamento 

de contatos as tensões adequadas no relê de verificação de sincronismo. O 

contato deste relê está inserido na lógica do fechamento do disjuntor e garantirá o 

fechamento sincronizado. 
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MANUAL; Seleção de localização LOCAL / REMOTO, em suas várias 

alternativas; Bloqueio / desbloqueio de operação de disjuntores: Bloqueio / 

desbloqueio de relés, inclusive, religamento; Movimentação do comutador sob 

carga; Seleção de sincronização; Transferência de proteção; Valor de referência 

de reguladores e controladores locais. 

IV.11 FUNÇÃO DE INTERTRAVAMENTO E SEQÜÊNCIA AUTOMÁTICA DE 
EVENTOS 

 

A função de intertravamento visa estabelecer condicionantes à 

manobra de seccionadoras que são usadas para permitir a ligação de um circuito 

em uma barra ou outra para isolar um disjuntor para execução com segurança de 

sua manutenção. 

 

 

Nos sistemas digitais, a seqüência automática de chaveamento, 

pode ser planejada, como também as seqüências de operações para atingir um 

objetivo final. Neste caso, o sistema executa automaticamente os passos 

necessários. Alternativamente pode ser estabelecido que a cada passo 

executado, seu fim seja indicado ao operador e um novo passo seja iniciado, 

depois da confirmação deste (seqüência automática passo a passo). 

       

Algumas destas seqüências aplicáveis são: nos serviços 

auxiliares CA, CC, quando um alimentador for desligado, partida do diesel de 

emergência quando não for possível estabelecer a tensão pelas demais fontes do 

 

Estas seccionadoras não estão previstas para operar em carga 

(ligando ou interrompendo corrente), mesmo que esta corrente seja pequena. 

Desta forma, elas não estão, geralmente, habilitadas nem mesmo a manobras de 

barramento em vazio, sobretudo se nelas estiverem ligados divisores capacitivos 

para medição de tensão. Entretanto a operação pode ser feita com corrente, 

desde que exista um circuito paralelo de impedância desprezível por onde a 

corrente se desvie. A função de intertravamento impede que ocorra o indevido 

seccionamento da corrente sem que antes haja um desses caminhos de baixa 

impedância estabelecidos. 
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serviço auxiliar CA; transferência de disjuntor com um único comando via teclado, 

acionando a abertura e fechamento das várias chaves e disjuntores e transferindo 

a proteção; operação automática de desligamento de chaves, quando da 

ocorrência de disjuntor preso. A Figura IV.27 ilustra o fluxograma da função de 

seqüência de eventos [31]. 
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Fig. IV.27 Fluxograma da função Sequência de Eventos
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APLICAÇÃO DA MODELAGEM DE OBJETOS
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V.  APLICAÇÃO DA MODELAGEM DE OBJETOS 
 

V.1 INTRODUÇÃO 
 

A técnica de orientação por objetos está começando agora a ser 

utilizada pela indústria da eletricidade, como uma abordagem alternativa para lidar 

com os problemas associados com o desenvolvimento, manutenção e atualização 

das aplicações dentro dos sistemas de potência. 

Atualmente, os requisitos das subestações elétricas demandam 

modelos complexos de dados, acesso rápido e compartilhamento da informação 

por meio de ambientes cada vez mais sofisticados. As linguagens, bancos de 

dados e as técnicas de desenvolvimento orientadas a objetos têm sido 

consideradas como soluções possíveis e viáveis para este problema, estão 

atualmente em processo de pesquisa a implementação das funções do sistema 

SCADA dentro de uma subestação e a construção de novos equipamentos 

eletrônicos que aceitem esses padrões desenvolvidos [62]. 

 
V.2 APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES DAS SUBESTAÇÕES 
 

  

Em o estudo dos sistemas de proteção, parte do trabalho é criar 

um balanço entre os conceitos de “Security” e “Dependability”, dentro de um 

esquema geral, uma técnica usada em situações críticas é o conceito de eleição 

“voting” ilustrado na Figura V.1, indicando que, para a ativação de um trip no 

circuito precisa-se de que dois dos três relés que estejam também em trip; para a 

implementação de esta função necessita-se de que qualquer dos três relés 

tenham a informação a respeito do estado trip, dos outros dois relés. Por 

exemplo, o relé dois precisa da informação do estado “trip” dos relés um e três e, 

assim correlatamente, cada relé deve ser implemento de uma lógica de eleição 

interna que necessita estar relacionada com a lógica dos outros relés [35].  Desde 

que cada relé tenha a lógica de eleição própria, a falha de um simples relé não 

será a do sistema em geral.  

 

V.2.1. Modelagem do Sistema de Eleição “Voting” 
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V.2.2. Modelagem da função bloqueio de barra “Bus Blocking” 
 

Em muitas aplicações das subestações de distribuição, o ingresso 

de um alimentador é protegido por um interruptor de barra que conta com muitos 

outros alimentadores conectados na mesma barra como ilustra a Figura V.2,  

A chamada típica para a proteção da função de sobrecorrente 

instantânea de um alimentador é coordenada com as proteções dos 

alimentadores adjacentes mediante a utilização do conceito de “time delay”. Com 

o emprego do padrão GOOSE para a comunicação, esta situação pode ser 

melhorada, sendo otimizada a proteção do interruptor entrante, trabalhando da 

Elementos
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Relé 2 Trip

Enable

Relé 2 Trip
Relé 3 Trip

Enable

Relé 1 Trip
Relé 3 Trip

Enable

Relé 1

Fig. V.1  Lógica de Eleição nos relés usando mensagens (GOOSE)

Considera-se interessante observar o desempenho desta função 

lógica pelo envio da informação com o padrão GOOSE, ao se utilizar um mesmo 

esquema de tempo, a saída vai depender da programação efetuada dos relés e 

das necessidades, pelo qual o circuito será mais seguro e menos dependente um 

“run in real time”, por exemplo, se o relé 2 falhasse e a entrada do trip no relé 1 

estivesse por defeito em não trip; para que aconteça o trip, precisa-se de que os 

relés 1 e 3 estejam ativados e editados para o trip segurar o estado, por outro 

lado se o relé 2 estiver em trip, o sistema será dependente do estado dos relés 1 

e 3, quaisquer dos dois para ativar o trip. 
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seguinte maneira: Quando uma falha de sobrecorrente é identificada, esta envia 

um bloco de mensagens ao interruptor da barra entrante para permitir que este 

atue no menor tempo possível, oferecendo maior segurança ao sistema [24]. 

 

    
 

 

A aplicação da função de rejeição de carga dentro de uma 

subestação requer a adição separada de um relé de sub freqüência; incluído ao 

cabeamento do relé de despacho e dos outros interruptores para ativar o trip sob 

condições de baixa freqüência [51].  

 

A realidade é que a maioria dos interruptores é conectada às 

saídas do tripping de, pelo menos um relé dentro da subestação, sendo 

conectado os relés via rede “Ethernet”. Ao se usar as mensagens GOOSE, o 

despacho da carga é direcionado ao interruptor apropriado como é ilustrado na 

Figura V.3, e com alguma lógica é possível para os engenheiros poderem 

atualizar o despacho de carga em forma rotacional com todos os alimentadores, 

sendo o processo de restauração feito da mesma maneira, assim como as 

funções redundantes. 

Relé

Relé

Bloco
de

Mensagens

LAN
Ethernet

Fig. V.2  Diagrama de controle
de Bloqueio de uma Barra

V.2.3. Modelagem da função de rejeição de carga “Load Shedding” 
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Fig. V.3  Despacho de Carga Distribuida
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V.2.4. Modelagem da comunicação “WAN” 
  

Embora as mensagens GOOSE não sejam encaminháveis, um 

número de multiplexadores SONET, é capaz de interconectar-se “Bringing” às 

mensagens sob o protocolo de comunicação “Ethernet”. Com esta configuração, 

um é capaz de desenhar funções, tais como: transferência de tripping, proteção 

piloto básica, alta velocidade para a transferência de dados, sendo a base para 

uma futura formação da próxima geração de sistemas de controle de potência. 

Uma precaução que se precisa tomar na implementação, é a utilização de grande 

quantidade de mensagens que poderiam congestionar a rede. 

 

V.3 MODELO DAS SUBESTAÇÕES DE TEMPLETON E CORTINA NA 
CALIFÓRNIA - EUA 

 

V.3.1. Subestação Cortina 

 

A subestação de Cortina está localizada ao norte do vale de 

Sacramento, e se tornou recentemente a primeira subestação de transmissão de 

PG&E ao ser automatizada com todos os controles SCADA implementados. 
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Cortina foi escolhida como a primeira por ter um acesso remoto 

que tornava difícil o serviço, razão pela qual se pensou que somando 

monitoramento remoto e controle automatizado seria possível convertê-la em 

economicamente vantajosa. O projeto completo foi um “joint venture” entre Stellar 

Dynamics e PG&E. Essa subestação consiste dos seguintes barramentos: dois de 

230 kV, dois de 115 kV e cinco de 60 kV, com seus respectivos disjuntores; tendo 

um arranjo de barramento principal – transferência [52]. Os IEDs instalados dão a 

possibilidade de acesso à informação da subestação como, por exemplo, ao fluxo 

de energia, informação de falhas, operação dos equipamentos, etc., assim como 

ao controle-remoto das operações da subestação. Alguns controles operacionais 

incluem controle de interrupção, seleção auto e/ou manual, etc. 

 

A subestação é controlada por meio do centro de operação regional. Todas 

as capacidades foram implementadas dentro de um esquema moderno com o uso 

dos relés de proteção, baseados em microprocessadores; tudo isso em contraste 

com a instalação do SCADA tradicional que se caracteriza pelo uso de 

equipamentos extras para conseguir a redundância da informação e conseqüente 

elevação de custo. A Figura V.4 ilustra o diagrama unifilar da subestação. 
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V.3.1.1 Equipamentos de proteção 

 

Para a proteção primária e de retaguarda “backup” de cada linha 

de transmissão foram utilizados relés fabricados por “Schweitzer Engineering 

Laboratories” (SEL), esses têm a vantagem de entregar medições em tempo real, 

comando-remoto e permitir alterações na configuração. Os relés são conectados 

a um dispositivo de comunicação que permite o acesso remoto “dial-up”. Ambos 

os dispositivos de comunicação e a interface com o usuário MMI são conectados 

a um modulo máster para o controle remoto de todo o sistema que é realizado por 

pessoal autorizado. 

 

Todos os dispositivos de comunicação também são conectados a uma rede 

IRIG-B que fornece a sincronização do tempo com uma base horária estabelecida 

por um GPS. A informação proporcionada pelos dispositivos é depois registrada e 

ingressada diretamente dentro da base de dados da subestação para a 

programação tanto da manutenção, como a estimação do tempo de vida dos 

equipamentos. Além disso, é possível coletar a informação tanto do relé primário 

como o de retaguarda em forma simultânea, permitindo a comparação entre os 

dois. A Figura V.5, ilustra o diagrama de controle e comunicação da subestação. 

INTERFACE HMI - GUI

ENTRADA SINAL IRIG-B

SEL 2020 SEL 2020

D 20

CB12 & CB42

CB22 & CB32

CB12 Primário

CB72

CB22 Primário

CB32 Primário

CB22 Backup

CB 12
Backup

T - 3

SEL 1020

CB 122

CB 112

CB 242

CB 232

Is

It

Ir

CB 42
Backup

CB 32
Backup

Fig. V.5 Diagrama de dispositivos para comunicação e controle da Subestação Cortina
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V.3.2. Subestação Templeton 

 

 
A subestação está constituída pelos seguintes equipamentos: 

disjuntores três de 230kV e dois de 70kV; bancos transformadores de distribuição, 

dois de 230/21 kV e um de 230/70 kV; os barramentos de 230 kV que estão em 

topologia em anel e o barramento de 70 kV tem uma barra simples com provisão 

futura de construção de outra barra auxiliar.  

 

Os seccionadoras de 21kV são empregadas para fornecer de 

energia a consumidores locais; essa conexão conta com proteções adicionais 

para se separar em caso de falha da linha de 230kV. Todas essas funções são 

monitoradas dentro de um novo edifício de controle construído próximo ao prédio 

existente que foi instalado, usando técnicas modernas de automatização. 

 

V.3.2.1 Modulo do edifício de controle 

Na subestação de Cortina, o projeto de automatização foi paralelo 

com a operação manual tradicional; porém novas características foram incluídas 

dentro dos quadros de controle, o painel central só tem leds vermelhos e verdes 

para indicar trip/aberto. Não existem relés de corte ou interruptores para comando 

local/remoto. Todas essas funções são desenvolvidas por meio de telas da 

interface do computador.     

       

a)  Interface de usuário local 
 

A interface gráfica de usuário (MMI) é processada sobre a 

plataforma Microsoft Windows NT 4.0 que usa o software GE Harris Power Link. A 

MMI serve como máster das unidades terminais remotas e o enlace para todo o 

A subestação de Templeton está localizada na parte sul da área 

de concessão de PG&E, perto de São Luis Obispo; Templeton foi a segunda 

subestação a ser automatizada tendo concluído sua implementação no final de 

1999. Nesta subestação, foram incluídas diferentes funções; adicionais a sua 

instalação original e precisou-se construir um novo edifício de controle. 
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sistema de informação. O GUI provê monitoração, aquisição de dados e 

agregando todas as informações processadas no sistema.  

 

 

b) Unidade terminal remota 
 

O centro do sistema é constituído de dois GE Harris D200 RTU 

que servem como concentradoras de dados e como Gateway para o centro de 

controle. Os dados do D200 são transferidos à interface MMI por intermédio de 

um módulo de entrada/saída com conexão DNP 3,0. 

 

As conexões das RTU com o MMI para as comunicações remotas 

são feitas por meio de cabos de enlace e da mesma linha telefônica, também se 

usa um módulo receptor de sinal de satélite IRIG-B para a sincronização do 

tempo dos dispositivos, que é muito importante para a solução das falhas críticas. 

A operação primária da subestação é administrada pelo centro de operação de 

transmissão de Morro e pelo centro de operação de distribuição de São Luís. 

V.3.2.2 Esquemas de proteção 

 
A subestação de Templeton precisou de um número menor de 

relés de proteção especializados para fazer algumas tarefas como, por exemplo, 

religamento, revisão da sincronização, etc., em lugar de muitos relés que 

trabalham com esquemas convencionais de proteção.  

 

A redução também foi conseguida devida à possibilidade de 

programar diferentes funções em cada relé, o que permitiu concentrar algumas 

funções em um só equipamento. O esquema de proteção da subestação usa 

relés baseados em microprocessadores que permitem fazer a proteção das 

linhas, transformadores, barras, etc. Como é mostrada a seguir: [52]. 

Além disso, provê acesso ao operador das funções de controle; 

mostra e administra as condições de alarmes; informa sobre o status da 

comunicação do sistema. O programa do GUI corre em um microcomputador Intel 

Pentium II de 333mHz com um monitor colorido de 21”. 
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a) Proteção do cubículo “bay” de transmissão 

Os relés GE Multlilin RS 745 e SEL 387 fazem a proteção 

diferencial e sobretensão de linha, respectivamente. O GE 745 obtém dados das 

buchas do TC de 230kV da linha e das buchas do TC de 70kV do transformador. 

A proteção de sobretensão usa as entradas de tensão em 230kV CCTP. 

 

O SEL 387 obtém dados das tensões do disjuntor do TC 230kV 

da linha e do disjuntor do TC 70kV do transformador. Esse relé também 

proporciona proteção da barra de 70 kV. 

 

O relé SEL 351 provê completa proteção de sobrecorrente, 

usando como ingresso os dados do enrolamento terciário do transformador de 

230/70 kV; também há a possibilidade de aceitar correntes dos enrolamentos 

terciários dos TC. A proteção direcional é feita pelo relé SEL 351 que usa como 

ingresso os dados das buchas dos TC de 70kV. 

 

 
A proteção de sobrecorrente do lado de alta tensão da distribuição 

é provida por dois relés de sobrecorrente multifuncionais, esses relés aceitam a 

soma das correntes das buchas dos TC da linha 230kV que se localizam em anel 

com as seccionadoras. Portanto para falhas na linha de 230 kV assim como falha 

no barramento de 21kV serão detectadas e os relés emitirão os trip respectivos. 

 

c) Proteção da linha de 230kV 
 

Os relés GE-LPS e SEL 321 provêem a proteção primária de 

distância tanto de cada fase como do neutro da linha de 230kV. O relé SEL 321 

oferece quatro curvas “mho” características para proteção de distância para falha 

fase-fase e falha trifásica, tendo sua vez cada fase uma proteção independente 

de sobrecorrente. 

 

b) Proteção do cubículo “bay” de distribuição 
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Também os relés provêem quatro curvas “mho” para proteção de 

falha fase - neutro, esses relés aceitam a entrada de corrente do TC do disjuntor 

de 230kV, e a tensão do lado da linha do CCTP de 230kV.  

 

A proteção contra falhas do disjuntor e sincronização são 

necessárias no circuito de 230kV, sendo estas providas pelo relé SEL 352, o qual 

oferece a descoberta das falhas de pólos simples ou trifásicos, controle do 

disjuntor e registro de dados. O relé SEL 352 aceita tensões tanto do CCTP da 

linha de 230kV como do barramento do CCTP de 230kV. As correntes são 

alimentadas ao relé pela bucha do disjuntor do TC da linha de 230kV. 

 

d) Proteção da linha de 70kV 
 

 

Um simples relé de sobrecorrente em cada linha provê a proteção 

de sobrecorrente de retaguarda. Esses relés incluem proteção diferencial 

instantânea da fase para seqüência negativa, de tempo definido para proteção de 

terra e de tempo inverso para proteção da linha de 70kV. 

 

Todos os relés são conectados ao módulo concentrador de dados 

D200 que se encarrega de direcionar a informação para depois ser visualizada 

com a interface MMI na tela do computador. 

 

A Figura V.6 ilustra o diagrama completo da subestação de 

Templeton com toda a instalação dos equipamentos de comunicações dentro do 

edifício de controle.   

 

Um relé de distância provê a proteção primária de simples fase e 

da terra; o relé SEL 321 tem as mesmas funções que as descritas do relé da linha 

de 230kV; no entanto, o relé de proteção da linha de 70kV não é usado em 

esquemas de proteção de fio piloto.  
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V.4 MODELO PROPOSTO PARA A SUBESTAÇÃO DE BATEIAS COPEL - 
BRASIL 
 

 

 
 

V.4.1. Requerimentos da automatização da subestação 
 
  

   

A COPEL precisa ter toda a informação analógica e digital dos 

equipamentos instalados na subestação; para facilitar as operações locais 

provendo a consolidação dos valores de medição, alarmes e informações de 

Bateias é uma subestação de transmissão de alta tensão, 

importante para “Companhia Paranaense de Energia Elétrica” (COPEL), está 

localizada na Região Sul do Brasil no Estado de Paraná, é controlada pelo 

estado. Possui quatro níveis de tensões: 525 kV, 230 kV, 138 kV e 13.8 kV. [34]. 

A Figura V.7, ilustra o diagrama unifilar da subestação, que apresenta como 

necessidades principais para o processo de automatização os seguintes 

aspectos: 

52 - 89
CIM.

ITAMBE

52 - 84CAMPO
LARGO

52 - 79LAPA

52 - 74DCL

52 - 66

52 - 70

52 - 61

0 kV

0 kV

HoXo
TF-D

H
Y

X
Tap

HoXo
TF-C

H
Y

X
Tap

HX
SA-1

H X
SA-2

52 - 97

52 - 37

52 - 43

52 - 49

52 - 59

138 kV
BP BT

230 kV
BP2 BP1

13,8 kV

PONTA
GROSSA

SUL

CAMPO
COMPRIDO

C1

CAMPO
COMPRIDO

C2

52 - 28 52 - 23

52 - 33

52 - 20 52 - 17

52 - 14
CURITIBA

52 - 06 52 - 04

AREIA

525 kV

Barra B2Barra B1

LEGENDA :
Seção 525 kV

Seção 13.8 kV
Seção 138 kV
Seção 230 kV

Fig. V.7 Diagrama unifilar da Subestação de Bateias (Parana - Brasil)

HoXoY

ATF-A
H

X Tap

a) Coleta de informação 

  



Aplicação da Modelagem de Objetos 
Milthon Serna Silva 

105

estado. Dentro da subestação, a precisão exigida para o registrador da seqüência 

de eventos (SOE) está na ordem de ms.  
 

b) Controle de monitoração 
 

 
c) Disponibilidade / alta redundância 

  
O requerimento para ter “nenhum único ponto de fracasso” foi 

especificado, isto para prover alta disponibilidade ao sistema. Para isto, requereu-

se uma arquitetura redundante do sistema. Foram providos dois sistemas de 

comunicação independentes com computadores de controle da subestação 

subseqüente. No caso de fracasso de uma rede de comunicação ou de um 

computador, passa a trabalhar a outra rede com outros equipamentos que darão 

continuidade as tarefas precisadas pelo sistema de automação.  

 
d) Funções de automatização 

A COPEL especificou que precisava de um esquema articulado 

detalhado para o controle da subestação. O esquema de controle exigiu a 

implementação de um tipo de controlador do “Bay” de aplicação. Que a E/S de 

vários equipamentos de campo sejam envolvidos na decisão da lógica das 

operações de controle.  

 

Um modelo de controle automatizado foi especificado pela 

COPEL para todas as seccionadoras e interruptores da subestação. Um 

transformador que calcule sua curva térmica foi requerido como parte das funções 

A necessidade de um nível de monitoração para a subestação foi 

requerida pela razão que COPEL quis implementar uma hierarquia de controle 

definida em três níveis: entre Estações de Controle de Energia (ECS), subestação 

local e IEDs. Monitorando para várias condições de alarme, também, são 

precisados relatórios de demanda e relatórios de energia. O ECS especificou três 

protocolos diferentes para comunicação do sistema SCADA, conseqüentemente, 

um tradutor protocolar “Gateway” foi exigido para se intercomunicar aos vários 

sistemas do ECS. 
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de automatização. Características como exclusividade na verificação mútua entre 

vários contatos binários e verificação antes de operar (SBO) para controles 

também está entre as necessidades definidas pela COPEL. 

 
e) Capacidade para futuras ampliações 

 

 

Todas essas características determinaram a utilização do 

esquema ilustrado na Figura V.8, que mostra-se a continuação: 

 

  
 

 

Dois “Bays” foram reservadas para futuras ampliações na 

subestação, também uma exigência para uma arquitetura modular e extensível foi 

especificada.  
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V.4.2. Utilização do modelo UCA - GOMSFE para a automatização da SE 

 

As características seguintes de UCA - GOMSFE para o sistema 

SCADA, fizeram sua escolha simples para o sistema da subestação de Bateias de 

COPEL [33]: 

 

 Alto desempenho baseado em 10Base-F na rede, com facilidade 

para atualização da versão futura de 100Base-F; 

 Acesso dual simultâneo a IEDs para transferência e controle de 

dados em tempo real. UCA para IEDs apóia conexões simultâneas 

múltiplas que eliminam a instalação elétrica duplicada para 

comunicação. Cada computador faz uma conexão separada aos 

IEDs e provê assim comunicações redundantes embutidas; 

 Definições de aplicações padrões para a rede com independência 

protocolar; 

 Eliminação do cabeamento elétrico entre IEDs, maximizando o uso 

do GOOSE para a transferência de informações de estado e 

controle; 

 Baixo custo para desenvolvimento de aplicações, com a 

possibilidade da reutilização em termos de configuração e execução 

de ferramentas (MMI).  

 
V.4.3. Arquitetura da Subestação 
  

O diagrama do sistema da Subestação de Bateias ilustrado na 

Figura V.8, é dividido em três níveis [34]. Nível 1: envolve os IEDs conectados 

que processam a informação dos equipamentos da subestação. Os IEDs são 

classificados como IEDs de proteção, controle e medição. Os IEDs de proteção 

provêem toda a informação de estado para o controle, assim como a 

 Definições GOMSFE/GOOSE para interoperabilidade entre os atuais 

IEDs. No futuro, os atuais IEDs permitirem ser substituídos, com só 

algumas mudanças nas aplicações do cliente nos computadores da 

subestação; 
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implementação da lógica de operação de controle da subestação. Os IEDs de 

proteção não se comunicam diretamente com os níveis mais altos na arquitetura. 

Os IEDs de controle agem como servidores de UCA e permitem 

aos clientes de UCA fazerem múltiplas conexões simultâneas. Também os IEDs 

de controle enviam e recebem mensagens formato GOOSE de um a outro, 

usando a fibra óptica da LAN da subestação. Há 42 IEDs de controle nesta 

subestação.  

 

Cada IED de controle provê a redundância de dados por si 

mesmo em 10BaseF – tipo ST. Os cabos de fibra óptica dos IEDs são conectados 

a duas camadas de Hub switch, os Hubs são bastante inteligentes para 

reconhecer e quebrar a volta de mensagens. Eles trabalham usando o algoritmo 

da árvore que usa “Simple Network Management Protocol“ (SNMP), assegurando 

um caminho ao dispositivo, assim como a função de verificar e eliminar caminhos 

duplicados.  

 

Nível 2: consiste em dois computadores de subestação com 

monitores duais para sua visualização. Cada computador processa dentro do 

próprio sistema, o programa UCA para conectar em tempo real os 42 IEDs. Usa o 

protocolo de rede TCP/IP que permite processar pedidos de MMS entre os 

clientes de UCA e servidores.  

 

 

Um usuário pode executar toda a monitoração e pode controlar 

operações a determinada instância de tempo com qualquer computador. O 

software de redundância especial em cada computador monitora as tarefas para 

determinar os fracassos. Também mantém a mais recente configuração que usa a 

redundância do banco de dados entre os dois computadores.  

 

 

A Figura V.9, ilustra a arquitetura de software que se usa dentro 

dos computadores. Por causa da simplicidade, são exibidos só componentes de 

softwares importantes. Ambos computadores trabalham de modo assíncrono um 

ao outro.  
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O nível 2, emula o trabalho dos RTUs, a funcionalidade para três 

situações de ECS remotas usando três protocolos SCADA diferentes, que são: 

DNP 3,0, Microplex 5000 e Conitel. Ambos computadores principais compartilham 

os mesmos dados e podem processar o software SCADA, uma rede em topologia 

estrela foi projetada para permitir prover a emulação de SCADA por qualquer 

computador principal. Ademais foram desenvolvidas ferramentas de mapeamento 

para traçar os dados do software UCA sobre os vários protocolos de ECS.  

 

O nível 3 refere-se aos Sistemas de Controle de Energia da 

subestação. Como se mencionou antes, Bateias encontra-se conectado com três 

sistemas de ECS nomeados COE, SE e Eletrosul. 

 
V.4.4. Desempenho 
 

O sistema da subestação oferece alto desempenho para o 

controle e atualização dos dados quando comparado com o sistema de UCA 

tradicional. Uma atualização típica de dados para o “brick” Unidade de Medida 

(MMXU) leva entre 20 a 30 ms. Os seguintes tempos de desempenho são 

alcançados nos vários tipos de IEDs utilizados na subestação: 
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Fig. V.9 Diagrama da arquitetura do software da Subestação de Bateias
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 Taxa de atualização de dados para MMI – inferior a 1 segundo; 

 A atualização do registrador local de eventos – inferior a 2 segundos 

(quando 10 eventos são gerados em cada segundo nos IEDs); 

 Controle de execução - menos de 1 segundo; 

 Durante o comissionamento, foram registrados 14 milhões de 

mensagens em formato GOOSE durante um período de 18 horas. O 

sistema trabalhou integralmente durante a execução das aplicações 

GOOSE.  

 

V.4.5. Problemas na instalação 
 

Enquanto se realizou a integração do sistema para a subestação 

de Bateias, alguns problemas de instalação foram encontrados e direcionados. 

Considerando que uma tecnologia relativamente mais nova era usada, foram 

requeridas vários “firmware“ e revisões de software antes de alcançar um nível de 

desempenho aceitável [34].  

A respeito da experiência na instalação, há várias áreas que 

deveriam ser reformuladas para facilitar a integração dos sistemas baseados no 

padrão UCA - GOMSFE como: 

 

 O software de um IED exige cruzar e conferir os dados e os 

endereços das mensagens no formato GOOSE entre os vários IEDs 

do sistema. Na atualidade, alguns IEDs subscrevem muitas 

mensagens GOOSE distantes agora. Considerando que um usuário 

mude o endereço de um par de bits de um IED remoto, isso exige 

que todos os demais IED sejam notificados dessa alteração. Esta 

pode ser uma tarefa fácil com alguns IEDs, mas, com 42 IEDs não é 

tão simples; 

 Um programa GOOSE para monitoramento e armazenamento de 

dados é exigido, também, para facilitar a depuração da lógica 

distribuída que ele pode criar agora. Especificamente, a habilidade 

 A atualização do registrador local de eventos – inferior a 3 segundos 

(quando 100 eventos são gerados em cada segundo nos IEDs); 
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para ativar uma captura de dados GOOSE baseados em expressões 

lógicas seria muito útil. Em geral, um armazenador de mensagens 

GOOSE para monitorar seu tráfico e outras características de 

desempenho, é desejável; 

 UCA ainda está evoluindo e agora está unindo-se com o padrão 

IEC-61850. A versão atual da modelagem do objeto nas 

subestações (GOMSFE 0.92) está sendo revisada brevemente. Com 

esta nova versão de GOMSFE, alguns modelos de objeto não são 

compatíveis com os modelos de outras versões anteriores. Para tal, 

são necessárias ferramentas para atualizar objetos de uma versão 

anterior para a atual de GOMSFE, que economizariam tempo e 

custo no caso de ampliações em instalações existentes.  

 

 

Levando a cabo a implementação e integração da subestação de 

Bateias – COPEL, vários benefícios foram identificados como resultado de uso do 

padrão UCA – GOMSFE, dentro dos equipamentos da subestação, tais como: 

 

 Custo mais baixo de Engenharia pela simplificação dos desenhos; 

 Menor custo na instalação por se precisar menos quantidade de 

instalações elétricas; 

 O uso de modelos de objeto-padrão para nomes e descrição de 

dados característicos do padrão UCA reduziram o tempo de 

desenho de programas de interface (MMI); 

 Um desenho do programa (MMI) com alta reutilização de telas que 

ficou como base para futuras novas expansões e versões 

aperfeiçoadas; 

 Valores dos dados são trocados por valores de engenharia 

diretamente sem necessidade de nenhum escalamento prévio; 

V.4.6. Benefícios 

 Menor custo na etapa de comissionamento porque a maioria dos 

erros de operação foram corrigidos por ré-configuração da lógica. A 

re-instalação elétrica requerida foi mínima; 
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 A escolha do padrão “Ethernet” para a LAN da subestação permitiu 

o reuso de “Hub” armazenadas, cartões de interface de rede 

“Netware Interface Card” (NIC), e outros equipamentos de 

comunicação; 

 A utilização de fibra óptica na rede padrão eliminou os efeitos de 

ruído elétrico prejudicial para as comunicações; 

 O uso de conectores “Twist in” permitiu, que nenhuma comunicação 

precise de parafusos ao momento de se desfazer. 

A Figura V.10 ilustra o diagrama completo da subestação de 

Bateias com a provável instalação dos equipamentos de comunicações dentro do 

edifício de controle. O anexo D disponibiliza maior informação acerca dos 

equipamentos existentes no mercado Brasileiro para cumprir com as funções de 

controle, proteção, monitoração, supervisão e medição dentro de uma subestação 

automatizada que utilizam os novos padrões UCA – GOMSFE e IEC.     

 

 
 
 
 
 

        As Figuras V.11, V.12 e V.13 e os dados da Tabela V.1, ilustram o 

esquema de proteção da linha de 525 kV da subestação de Bateias com o uso 

dos modelos objeto “Bricks”.  

Relé  2                Relé 1
Sistema 1

Relé  2               Relé 1
Sistema  2

TP

S2S1 D1TC1

S5

TC2D2S3

GND

LT 525 kV

S4

Fig. V.11 Diagrama de Proteção e Controle L.T. 525 kV topologia arranjo em anel
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DTE

+  Bateria / VDC

Trip - Barramento

Fig. V.12 Diagrama de Comando "Trip" L.T. 525 kV  
 

FUNÇÕES 
SISTEMA 1 

 
DESCRIÇÃO 

DISPOSITIVO 1 
BRICKS 

DISPOSITIVO 2 
BRICKS 

 Atributos de configuração global GLOBE GLOBE 
 Medidas MMXU0 MMXU0 

78 Relé de Ângulo de fase PPAM0 PPAM0 
50 Relé de sobrecorrente instantâneo PIOC0 

50G Relé de sobrecorrente de terra PIOC0 PIOC0 
Relé de sobrecorrente detector falha PIOC0 PIOC0 

21-Z1 Zona 1 Relé de Distância PDIS1 
21-Z2 Zona 2 Relé de Distância PDIS2 PDIS2 
25-Z2 Zona 1 Relé de Sincronismo PDIS2 PDIS2 
51-G PTOC0 PTOC0 

79 Relé de Religamento Automático RREC0 
50/62-BF Falha de Disjuntor XCBR XCBR 

Disjuntor CBKR0 CBKR0 
Comm Comparação de fases TX/RX RCPW 
Comm Transferência Direta do Trip  TX/RX RCPW RCPW 

PIOC0 

50-FD 
PDIS1 

Relé de sobrecorrente temporizado 
de terra 

RREC0 

52 
RCPW 

Tabela V.1  Esquema de proteção Sistema 1 L.T. 525 kV. 
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VI.  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

VI.1 CONCLUSÕES  
 
1.   A tendência atual na automação das subestações está no 

desenvolvimento de sistemas integrados para a medição, proteção e controle, 

baseados no uso de modelos padronizados para as funções SCADA; que 

possibilita uma integração entre seus equipamentos de campo. Há uma 

simplificação na execução das funções comuns dentro da subestação como, 

por exemplo, o controle da seqüência de abertura – fechamento dos 

disjuntores (chaveamento). 

 

2.   Hoje existe uma grande quantidade de protocolos e padrões de 

comunicação dentro das unidades automatizadas de uma subestação, este 

número está crescendo rapidamente, conforme aparecem novos dispositivos 

de medição, proteção e controle tanto de hardware como de software. 

Portanto torna-se conveniente, a padronização de protocolos que garantam 

entre outras vantagens a redução dos custos dos projetos das subestações na 

implementação, programação e treinamento da operação. 

 

      

4.     Na atualidade, modernos equipamentos (IED’s) mantêm a 

promessa de redução do número de dispositivos em uma subestação com a 

conseqüente redução da magnitude e complexidade das instalações elétricas. 

Cuja revisão e instalação é agora considerada, provavelmente, um dos 

maiores custos dentro do sistema de proteção, controle e instrumentação de 

3.   Baseados na experiência obtida pela aplicação da análise 

multicritério para o desenho de subestações e comparando este com 

desenhos existentes, é possível concluir que os critérios do projeto para 

subestações está compreendido da seguinte forma: confiabilidade (40%), 

custo (35%), flexibilidade na operação (15%), impacto no meio ambiente 

(10%) [7]. Pelo que concluímos, é muito importante a correta escolha do tipo 

do sistema SCADA para um bom funcionamento, contando com uma 

adequada integração de seus componentes (compatibilidade).  
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uma subestação. Por exemplo, com a utilização desses novos equipamentos 

as centralizações dos painéis de instrumentação e controle (I/C) são limitadas 

a um ponto de instalação, onde vários dispositivos são reduzidos a um 

dispositivo com múltiplas funções padronizadas. 

 

5.   Os cálculos dos custos associados com a confiabilidade dos 

equipamentos de uma subestação são talvez mais importantes que o cálculo 

da confiabilidade em si mesma. Isto em termos de funcionalidade e qualidade 

de serviço contribui na redução da quantidade de operadores humanos. O 

grande desafio é juntar os talentos combinados de fabricantes de 

equipamentos, concessionárias, operadores e integradores de sistemas para 

desenvolver uma padronização na automação de subestações para serem 

operadas de uma maneira efetiva, eficiente e econômica, o que será possível 

com o emprego de novos conceitos como a modelagem dirigida a objetos.     

  

6.    A experiência demonstra que a utilização das ferramentas de 

orientação a objeto tanto em software como em hardware dentro da 

automação de subestações elétricas deve ser um trabalho permanente. 

Quando é levada a serio, em todas as fases do desenvolvimento do projeto de 

automatização, a migração do sistema EMS/SCADA convencional para uma 

plataforma nova pode ser menos traumática, embora raramente seja uma 

tarefa fácil.  

   A modernização das concessionárias de energia elétrica vem 

tornando-se uma necessidade cada vez mais requisitada pelos consumidores, 

que exigem melhor qualidade de serviços prestados. No entanto, necessita-se 

da implementação de novos sistemas e metodologias para automatizar seus 

processos. Na realidade, a automação das Subestações envolve a 

modernização do sistema elétrico, para que possa suprir os requisitos básicos 

de interoperabilidade, interconectividade, portabilidade e expansibilidade, 

evitando, assim, as chamadas ilhas tecnológicas. 

 
 
 
 

 

7. 
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VI.2 RECOMENDAÇÕES  

1.   A automação das subestações elétricas é formada pela integração 

de diversos sistemas computacionais, cuja arquitetura, muitas vezes, é 

heterogênea. Objetivando evitar a duplicidade de informações, 

inconsistências, bem como facilitar a operação desses sistemas é vital a 

perfeita integração entre eles, o que somente é atingida com a adoção dos 

conceitos de sistemas abertos que valorizam a adoção de interfaces 

padronizadas, quer sejam eles padrões por defeito ou estabelecidos; sendo 

um tema atual, a modelagem dirigida a objeto. 

 

 
2.   A tecnologia de orientação a objetos está mudando todo o conceito 

vigente de sistemas computacionais; e sendo as subestações, sistemas 

elétricos com características principais como ter componentes interligados que 

encontram nessa tecnologia um meio propício para a representação da 

relação presente entre seus equipamentos constituintes. Vários projetos de 

modelagem voltados à área de sistemas de potência encontram-se, 

atualmente, em desenvolvimento, por exemplo, redes neurais, e lógica fuzzy, 

sendo talvez o mais importante o “Power System Object Model” (PSOM). 

 

3.    No futuro, dentre os pontos que podem ser aprofundados, 

destacam-se a utilização da base de dados orientada a objetos em aplicações 

em tempo real, o uso de modelos padronizados para a comunicação entre os 

equipamentos de campo, a ampliação da modelagem de eventos e aplicações 

das mensagens que se apresentam na subestação por meio dos padrões 

GOOSE e CASM. 
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ANEXO A 
 
1. MEIOS FÍSICOS PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS 

 
Diferentes aspectos, mais ou menos complexos estão envolvidos 

na comunicação de dados entre equipamentos; para transmitir dados do 

equipamento A para o equipamento B ocorrem as seguintes etapas: 

 

 Efetua-se a conversão digital analógica (CDA) dos dados, 

 Na forma analógica os dados são transmitidos no meio da comunicação 

(cabo elétrico, fibra, etc,), 

 Os dados chegam ao subsistema de comunicação do equipamento B e 

sofrem uma conversão analógica digital (CAD), 

 Os dados são retirados pelo programa do usuário no equipamento B para 

sua aplicação. 

 

Normalmente, além dos dados propriamente ditos, outras 

informações (de controle) são adicionadas, por exemplo, para verificar a 

integridade da transmissão e controle de erros. 

 

  

 

 

 

 Um programa do usuário no equipamento A seleciona os dados a transmitir 

e deposita-os no subsistema de comunicação, 

O meio físico que é usado para transmissão de dados é de vital 

importância para um sistema digital, visto que determina a velocidade máxima de 

propagação além de poder envolver custos apreciáveis, quando as distâncias são 

elevadas. Os meios mais empregados para comunicação digital fazem uso de 

cabos elétricos, fibras ópticas e enlaces de rádio [39]. As distâncias máximas 

atingidas por esses veículos de comunicação dependem não só do material 

utilizado, mas também da tecnologia empregada na transmissão, conforme pode 

ser visualizado nos dados da Tabela A.1, a seguir: 
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REDES DE MÉDIA VELOCIDADE 
Mídia 10 base-5 thicknet 10 base T hub 
Tipo de cabo coaxial AUI Par trançado 

10 base-2 thinnet

Tipo de conector BNC DB-45 RJ-45 
Qtde. Máxima de nós 30 100 1 
Comprimento máximo 
por segmento 

180 metros 500 metros 100 metros 

      
MÉTODO DE ACESSO MEIO DE TX MÁXIMA DISTÂNCIA 

  
Banda base 
(10BASE5) 

500 m 

  
Banda base 
(10BASE2) 

Cabo coaxial Thin 
RG (50 Ohm) 

175 m 

Banda base 
(10BASET) 

Par trançado RJ    
não blindado 

100 m 

  
Banda base 
(1BASE5) 

Par trançado RJ    
não blindado 

  
Banda base 

(10BROAD36) 
Cabo coaxial Thick 

(75 Ohm) 
3750 m 

TOKEN BUS Cabo coaxial Thick 
(75 Ohm) 

Depende do cabo e 
número de nós 

  
Carrier band Cabo coaxial Thick 

(75 Ohm) 
7600 m 

  

Cabo coaxial Thin 
RG (50 Ohm) 

CSMD/CD ou TCP/IP 

500 m 

Broad band 

Depende do cabo e 
número de nós 

Par trançado RJ    
blindado ou não 

TOKEN RING Base band 

                Tabela A.1  Meios Físicos. 
1.1  Cabos elétricos. 
  

Os cabos elétricos comumente empregados em comunicação de 

dados são do tipo coaxial ou par trançado [32]. 

 

• Par trançado.- O par trançado consiste em dois condutores isolados 

enrolados um ao outro de modo análogo a uma trança, esse arranjo físico é 

usado não só para impedir a separação física dos condutores, mas também 

para proporcionar uma impedância característica uniforme ao longo do 

mesmo. Ao enrolar os cabos entre si, obtém-se uma melhora na imunidade às 

interferências eletromagnéticas, já que o acoplamento entre os condutores 

distribui igualmente também a interferência. Em ambientes industriais, é 

empregada uma blindagem condutora externa aos dois condutores que 

melhora a imunidade a interferências eletromagnéticas. O par trançado pode 

suportar velocidades de transmissão superiores a alguns Mbits/Seg, em 
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distâncias inferiores a um quilômetro. Entretanto, conforme se utilizam 

condutores mais longos a velocidade máxima diminui drasticamente, atingindo 

cerca de 90 Kbits/Seg, para comprimentos da ordem de 4 Km. 

 

• Cabo coaxial.- O cabo coaxial é constituído de um núcleo sólido condutor e 

uma camada externa de tela metálica, separada por um dielétrico de 

polietileno. Esse tipo de constituição permite a transmissão de dados em alta 

velocidade e em distâncias maiores. Sinais “Baseband” podem ser 

transmitidos em cabos coaxiais em velocidades acima de 10 Mbits/Seg até um 

1 km de distância. Para distâncias maiores e largura de banda mais elevada 

podem ser transmitidos por meio de transmissão “Broadband” modulada. A 

interferência elétrica nesse tipo de condutor é extremamente baixa, desde que 

a malha externa não apresente descontinuidade. A utilização de “carrier” em 

“Broadband” torna a comunicação imune à interferência causada pelas 

lâmpadas fluorescentes. Por outro lado, transmissões em banda básica podem 

estar sujeitas à interferência a baixa freqüência que atravessam a malha 

externa. Nesses casos, pode-se fazer uso da camada externa contínua ao 

invés de malha ou ainda dupla malha para minimizar a interferência.  

 

1.2  Fibras ópticas 
 

As fibras ópticas são constituídas por um guia de ondas cilíndricas 

composto de dois materiais transparentes, de índices de refração diferentes (o 

externo com índice ligeiramente superior), a transmissão é feita por meio de sinal 

de luz codificado, geralmente, na freqüência do infravermelho, emitida por diodos 

emissores de luz “leds” ou um lazer; na extremidade receptora, os sinais são 

captados por meio de transistores de efeito de campo (FET). Como a freqüência 

de transmissão (freqüência portadora) é bem superior às freqüências de 

sinalização usuais, a atenuação do sinal no domínio da freqüência é constante, 

permitindo taxas altíssimas de transmissão. A largura da banda do meio óptico é 

extremamente alta (cerca de 5 GHz) e tende a ser limitada pela taxa de 

modulação da fonte de luz. Para os LED, essa modulação está compreendida 

entre 20 e 150 Mbits/Seg, enquanto lasers possibilitam taxas mais elevadas de 
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modulação [40]. As fibras ópticas são constituídas de um núcleo de vidro ou 

plástico, circundado por uma camada confeccionada do mesmo material, mas que 

apresenta um índice de refração mais baixo. O núcleo transmite a luz enquanto a 

camada externa que possui índice de refração mais baixo, causa reflexão total 

interna, minimizando dessa forma as perdas de luz. 

  

 A transmissão da informação nas fibras ópticas ocorre, segundo a 

velocidade da luz, enquanto os condutores elétricos são de ordem de 

30 a 50% dessa velocidade, 

 Imunidade à interferência eletromagnética, 

 Impede a escuta telefônica. Para poder interceptar o sinal, há 

necessidade de cortar o cabo e inserir um dispositivo capaz de receber 

e retransmitir o sinal óptico, 

 Não permite retorno pela terra, 

 A atenuação aumenta muito pouco em função do comprimento do cabo, 

 A taxa de erro usual em cabos ópticos é de um bit em 10 , mas para 

cabos elétricos essa taxa cai para um bit em 10 , 6

 Ausência de risco de curto-circuito, 

 É extremamente leve, pesa cerca de 10% de um cabo elétrico comum, 

 Suporta grandes variações de temperatura e também apresenta melhor 

resistência à atmosfera corrosiva e a líquidos que os condutores 

elétricos, 

 

Como desvantagens advindas da utilização dos cabos ópticos, 

podem ser citados: 

 A instalação e emenda de cabos ópticos é um processo complicado e 

de custo elevado, 

 Em cabos ópticos para o procedimento de alinhamento entre 

condutores ou entre fontes/receptores e condutores é trabalhoso e o 

alinhamento inadequado causa atenuação do sinal. 

As fibras ópticas oferecem várias vantagens quando comparadas 

aos cabos elétricos, entre elas, podem ser mencionadas: 

9

 Elevado custo do cabo, mas com a entrada da comercialização em 

grande volume, os custos tendem a diminuir, 
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ANEXO B 
 
2. PROTOCOLOS PARA INTEGRAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DADOS 

 

 
Dois processos ou aplicações executadas em um mesmo 

equipamento ou mesmo em equipamentos distintos, muitas vezes, necessitam 

trocar dados ou mesmo interagir entre si. Para isso se conta com protocolos de 

comunicação que permitem a troca dos dados de uma maneira confiável, esses 

protocolos trabalham no modelo baseado pela OSI/ISO. Este modelo lida com a 

conexão de sistema aberto algumas vezes, para a comunicação com outros 

sistemas, por isso é conhecido como modelo de referência. A Figura A.1 mostra a 

estrutura geral do modelo OSI/ISO [3]  . 

 

Este modelo tem sete camadas. para chegar a estas são 

utilizados os seguintes princípios: 

 

 Uma camada deve ser criada onde é necessário um nível de abstração 

diferente, 

 As fronteiras entre as camadas devem ser escolhidas de forma a minimizar 

o fluxo de informações por meio de interfaces, 

 O número de camadas deve ser grande o suficiente para que não seja 

preciso agrupar funções em uma mesma camada por necessidade, é 

pequeno o suficiente para que a arquitetura fique manejável. 

 

2.1.1 Camada Física.- A camada lida com a transmissão pura de bits por meio 

de um canal de comunicações. As questões de projeto são concernentes à 

garantia e, quando um lado transmite um bit 1, este é recebido como um bit 

1 do outro lado. As questões típicas aqui são quantos volts devem ser 

usados para representar o 1 e quantos o 0; quantos microssegundos dura 

um bit; se a transmissão pode ocorrer simultaneamente em ambos os 

sentidos, como a conexão inicial é estabelecida e como é desfeita quando 

2.1 Protocolo padrão OSI/ISO 

 Cada camada deve desempenhar uma função bem definida, 
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os lados terminam; quantos pinos o conector da rede possui e para que 

serve cada pino. As questões do projeto lidam majoritariamente com 

interfaces mecânicas, elétricas e procedimentais, e como o meio físico de 

transmissão que está a baixo da camada física. 

 

2.1.2 Camada de enlace de dados.- A tarefa desta camada é pegar a facilidade 

de transmissão de dados brutos e transformá-la em uma linha que pareça 

à camada de rede, ser livre de erro de transmissão. Ela realiza essa tarefa, 

fazendo com que o transmissor fragmente os dados de entrada em 

quadros, transmita-os seqüencialmente e processe os quadros de 

confirmação, conhecimentos mandados de volta pelo receptor. Cabe à 

camada de enlace criar e reconhecer os limites dos quadros. Isto pode ser 

conseguido anexando-se padrões de bits especiais ao começo e ao fim do 

quadro.  

2.1.3 Camada de rede.- O controle de operação da subrede é a preocupação da 

camada de rede. Determinar as rotas dos pacotes da origem para o destino 

é fundamental. As rotas podem: a) basear-se em tabelas estatísticas 

embutidas na rede, raramente modificadas; b) ser determinadas no início 

de cada conversa; c) ser dinâmicas, determinadas para cada pacote, 

refletindo a carga atual da rede. 

              

2.1.4 Camada de transporte.- Esta camada tem por função básica aceitar os 

dados da camada de sessão, dividi-los em unidades menores, se for o 

caso passá-los à camada da rede e garantir a chegada correta dos 

pedaços ao outro lado. Tudo deve ser realizado com eficiência de modo 

que a camada de sessão fique isolada das inevitáveis mudanças na 

tecnologia de hardware. 

 

2.1.5 Camada de sessão.- Esta camada possibilita o transporte ordinário dos 

dados, da mesma maneira que a de transporte. Além disso, fornece 

serviços aperfeiçoados úteis para algumas aplicações. Oferece duas 

possibilidades: Uma sessão pode ser usada para permitir a um usuário 
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ligar-se remotamente a um sistema de “time sharing” (tempo 

compartilhado) ou para transferir um arquivo entre duas máquinas. 

  

 

2.1.7 Camada de aplicações.- Esta camada possui vários protocolos 

freqüentemente necessários. Considere-se que existem, mundialmente, 

centenas de tipos de terminais incompatíveis, e os apuros de um editor de 

tela que deve funcionar por meio de uma rede com terminais muito 

diferentes, cada um com diferenças nos layout de tela, nas seqüências de 

escape para inserção e eliminação de texto, movimentos do cursor, etc. 

 

2.2 Protocolo TCP/IP 
 

TCP/IP é um conjunto de protocolos de rede que em conjunto 

possibilita a comunicação entre equipamentos conectados em vários tipos de 

redes heterogêneas, tais como: redes de pacotes, rede de satélite, redes de 

rádios, etc., bem como redes locais de alta velocidade. O IP destaca as 

facilidades apresentadas para comunicação entre redes de diferentes tipos. A 

2.1.6 Camada de apresentação.- Esta desempenha certas funções que são 

solicitadas com freqüência suficiente para justificar que se encontre uma 

solução geral para elas, em vez de deixar que cada usuário resolva os 

problemas. É diferente de todas as camadas inferiores que se resumem 

em transportar bits de um lugar para outro confiavelmente [37]. 

APLICAÇÃO

SESSÃO

APRESENTAÇÃO

TRANSPORTE

APLICAÇÃO

SESSÃO

APRESENTAÇÃO

ENLACE DE DADOS

REDE

TRANSPORTE

FÍSICA

Protocolo de aplicação

Protocolo de transporte

Protocolo de sessão

Protocolo de apresentação

Camada 7

Camada 4

Camada 5

Camada 6

Camada 1

Camada 2

Camada 3

ENLACE DE DADOS

REDE

FÍSICA

Protocolo interno da subrede
ENLACE

DE DADOS

REDE

FÍSICA

ENLACE
DE DADOS

REDE

FÍSICA

IMP IMP

Limite da subrede de comunicação

Fig. A.1 Arquitetura de rede baseada no modelo OSI / ISO

HOST  A HOST  B
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tecnologia Internet esconde detalhes do hardware da rede e possibilita que 

equipamentos se comuniquem independente de tipo de sua conexão física [55].  

As funções Internet são agrupadas em cinco camadas independentes como 

demonstra a Figura A.2, denominadas: 

A) Camada física “physical layer”, indica os cabos físicos e suas conexões. 

B) Camada de acesso à rede “network interface layer”, que habilita a troca de 

dados entre um nó e a rede, bem como entre dois nós da rede. 

C) Camada de internet “internet layer”, proporciona facilidades para a 

movimentação de dados entre duas redes, mesmo que eles utilizem meios 

físicos e tecnologias diferentes.  

D) Camada equipamento – equipamento “transport layer”, compensa a falta de 

confiabilidade típica da camada internet, por meio do protocolo de controle 

TCP e do protocolo “User Datagram Protocol” (UDP). 

E)  Camada de processos “applications layer”, propicia a troca de informações 

entre aplicações. Como exemplos, podemos citar a transferência de 

arquivos utilizando protocolo “File Transfer Protocol” (FTP) e de serviços de 

correio eletrônico por meio do protocolo “Simple Mail Transfer Protocol” 

(SMTP). 

 

 

NÍVEL ISO SERVIÇOS 

5-7 SMTP NSP FTP TELNET 

4 TCP NVP 

  IP  ICMP   IP 

3 IP   ARP  RARP  

2 ARPANET PDN OUTROS 

    Tabela A.2  Comparação dos protocolos TCP/IP e OSI/ISO. 

 

Uma comparação entre os diferentes protocolos e a distribuição 

das camadas no TCP/IP é ilustrada nos dados da Tabela A.2 [39] e na Figura A.II. 

[10]. 

DNS 

UDP 

ETHERNET 
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FTP
file transfer

protocol
..........

SMTP
simple mail

transfer protocol

HTTP
hyper text

transfer protocol

APPLICATION LAYERS

TRANSPORT LAYERS
TCP

transmission control
protocol

UDP
internet datagram

protocol
INTERNET LAYERS

IP
internet protocol

ICMP
internet control

message protocol
NETWORK INTERFACE LAYER

protocolo de rede
especifica e

software
PHYSICAL

LAYER

Fig. A.2  Pilha do protocolo TCP/IP para Internet  
 

2.3 Protocolo Modbus 
 

Trata-se do protocolo utilizado na indústria para comunicação com 

controladores programáveis, atuadores, etc. Emprega o método de acesso 

mestre-escravo, onde só o mestre pode iniciar uma transação.  

 

As transações possíveis podem ser do tipo pergunta e resposta, 

no qual apenas uma única estação é endereçada ou de tipo “Broadcast”, em que 

todas as estações escravas são endereçadas. Cada transação compreende uma 

única mensagem de pergunta e só uma única mensagem de resposta [39]. 

 

O Modbus admite até 247 equipamentos escravos, em uma rede 

física. Ao receber uma mensagem, o escravo após efetuar o teste de integridade 

de erros executa a ordem recebida, monta a estrutura da mensagem resposta e a 

envia ao mestre. Mensagens tipo “Broadcast “ não necessitam de resposta. 

 

Um exemplo típico de conexão é ilustrada na Figura A.3., a 

seguir.  
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Fig. A.3.  Esquema de conexão do protocolo MODBUS       
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ANEXO C 
 
3. TERMOS RELACIONADOS COM AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES 

ELÉTRICAS 
 
3.1 Portabilidade 

 

No contexto sobre centros de controle, portabilidade refere-se à 

possibilidade de funcionamento do mesmo software em plataformas de 

hardware/software diferentes. Esta característica elimina um dos maiores 

problemas das gerações prévias de sistemas EMS/SCADA: a dependência de 

vendedores específicos (sistemas proprietários) [9]. Se um sistema é portátil, 

poderá se processar em plataformas diferentes, de vendedores distintos. Isto traz 

importantes vantagens: 

 

 É possível escolher dentre uma grande série de alternativas, o 

equipamento que tem melhor desempenho para cada aplicação específica, 

considerando custo, robustez e desempenho. Caso contrário a 

concessionária teria de ser forçada a selecionar dentro de um número 

muito menor de alternativas providas por um vendedor específico.  

 Independência de hardware e software proprietário. O hardware e os 

vendedores de software podem deixar o mercado, de repente podem 

aumentar os custos de serviços e produtos ou ainda, podem descontinuar 

um certo produto. Às vezes, isto significa o fim da possibilidade de evoluir 

para um centro de controle.  

 
3.2 Interoperabilidade 

 

Interoperabilidade é a habilidade para processar módulos de 

software (idêntico ou não) em plataformas diferentes, na mesma rede, ao mesmo 

tempo, todos se comunicando e interagindo um com o outro; significa que tendo 

hardware diferente, os sistemas operacionais e módulos de software podem 

coexistir na rede, todos sendo parte da mesma solução do EMS/SCADA [9].  
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O futuro propõe grandes desafios para a interoperabilidade, pois 

já não será mais restrita ao software de EMS/SCADA que corre em uma rede 

local, agora a indústria da energia requer que esse software de EMS/SCADA 

interaja com softwares de outras concessionárias. Alguns módulos de software 

terão de lidar com assuntos como negociação de informação, serviços, 

segurança, comunicação externa e aspectos de incerteza. A tecnologia do objeto 

é uma aproximação promissora ao desenvolvimento de software, capaz de 

interoperar em ambientes abertos, mas alguns assuntos são importantes como 

segurança, confiabilidade de informação externa e linguagens de comunicação 

que ainda, requerem pesquisa cuidadosa.  

 
3.3 Expansibilidade 

 

O software dos centros de controle deve poder apoiar a expansão 

do sistema de energia das concessionárias de modo eficaz. Ambos o crescimento 

do sistema de energia e a inclusão de novas funcionalidades do software devem 

acomodar-se facilmente, enquanto se persiste em manter o desempenho em 

níveis aceitáveis [9]. 

 

Nas concessionárias, a importância da expansibilidade não 

diminuirá, certamente, no futuro. Talvez possamos esperar as melhorias 

previsíveis em portabilidade e interoperabilidade que farão com que a 

expansibilidade seja uma meta, gradualmente, mais fácil de alcançar. Mas, 

portabilidade e a interoperabilidade não são suficientes para alcançar a 

expansibilidade. Todo o software de EMS/SCADA deve ser projetado para 

permitir expansões futuras.  

 
3.4 Modularidade 

 

A modularidade está relacionada à habilidade de modificar o 

software de EMS/SCADA com um impacto desprezível em componentes de 

software que não estão envolvidos diretamente. Podem ser agregados, 

modificados, substituídos por módulos de software, até em muitos casos serem 

removidos sem afetar os outros módulos. Isto pode ser alcançado por um 
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desenho cuidadoso da arquitetura do sistema em um nível de macro, e pode ser 

aumentado pelo uso de técnicas de desenvolvimento de software orientado a 

objeto [9].  

 

A modularidade permite que a adição de novos módulos torne-se 

uma tarefa rotineira dentro do software EMS/SCADA. Isto fez que o 

desenvolvimento do software e sua manutenção fosse mais fácil, gerando assim 

uma extensão do ciclo de vida do software.  O futuro levará a modularidade a 

alguns passos mais adiante. A tecnologia de objetos pode prover ajuda; 

convertendo módulos em agentes autônomos que se comunicam e trocam 

informação, usando uma linguagem apropriada. Como aconteceu antes, o 

hardware e o desenvolvimento das redes compensarão a diminuição de 

equipamentos de computação e a quantidade de carga de comunicação.  

 
3.5 Escalabilidade 

 

Escalabilidade é a habilidade de poder processar, 

essencialmente, o mesmo software em centros de controle de tamanho e alcance 

diferente. Ao utilizar o mesmo banco de dados, um usuário conecta-se, por meio 

de software de comunicações a qualquer módulo de apoio tanto em um EMS 

grande ou em um sistema de SCADA pequeno. As principais vantagens são um 

banco de dados simples, modelo personalizado e uma relação de módulos de 

aplicação que serão conectados no sistema [9].  

 

Um EMS requer um modelo de banco de dados mais complexo, e 

módulos de análise de rede avançados que não são necessários os mesmos de 

um centro de controle SCADA pequeno. A escalabilidade simplifica os problemas 

de manutenção e reduz as exigências de treinamento. O mesmo time de apoio 

pode lidar com todos os centros de controle. Isto é, especialmente, importante em 

grandes concessionárias que podem ter na hierarquia até três níveis de centros 

de controle. É fácil apreciar que a escalabilidade depende diretamente da 

modularidade e da expansibilidade. Os módulos que são conectados ao software 

básico, com o modelo de banco de dados definem, se o sistema será usado em 

um pequeno e simples centro de controle ou em um grande e sofisticado.  
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A escalabilidade também provou ser útil e ter um impacto positivo 

significativo nos custos a longo prazo de apoio e manutenção de centros de 

controle.  

 

O mercado de sistema de energia é crescente e sempre está na 

procura de maior lucro e maior eficiência com a respectiva redução de custos o 

qual reforça a importância da escalabilidade.  A evolução dos centros de 

controle e dos sistemas EMS/SCADA é mostrada nos dados da Tabela A.3 [30]: 

 

PASSADO PRESENTE FUTURO 

Centralizado Sistemas distribuídos 
Cliente/Servidor  

Distribuição baseada em 
componentes e objetos 

Não tinha padrões 
estabelecidos 

Uso de sistemas operacionais, 
gráficos, protocolos, e linguagens 
de programação padrões. 

Todos os padrões presentes em 
modelos de base de dados e 
APIs com fácil integração de 
aplicações 

Dependência do vendedor 
(hardware/software)  

Independência do vendedor de 
hardware 

Hardware e software básico 
(sistema operativo, middleware 
e base de dados) 
independentes 

Não era potencialmente 
interoperável, portável e 
dificilmente expansível   

Portável, expansível, modular, 
escalável e interoperável 

Completamente aberto com 
interoperabilidade baseada em 
componentes e objetos 

Entorno semigráfico Ambiente totalmente gráfico 

Ambiente totalmente gráfico, 
baseado em controle WEB com 
avançados recursos de 
visualização. 

Sistema de organização 
rígida para a interação com 
outros centros de controle 
ou outro sistema SCADA 

Alguns degraus para intercâmbio 
de informação com entidades 
externas 

Interação intensiva com 
usuários externos não 
subordinados em um ambiente 
aberto 

Incipiente intercâmbio de 
informação entre entidades 
externas 

Autônomo com baixa dependência 
de dados externos 

Intenso intercâmbio de 
informação com entidades 
externas 

Controle da operação 
orientada tecnicamente 

Começa a aumentar a importância 
de critérios não técnicos 

Critério comercial, econômico e 
legal altamente importante. 

Ciclo de vida dependente 
do hardware 

Ciclo de vida depende do padrão 
de software básico 

Ciclo de vida dependente de 
padrões para componentes de 
interfaces 

    Tabela A.3 Evolução dos Centros de Controle Sistema SCADA.   
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ANEXO D 
 

4. EQUIPAMENTOS DE CAMPO PARA SUBESTAÇÕES NO MERCADO 
BRASILEIRO 

 

4.1 GENERAL ELECTRIC 
 

O fornecedor General Electric possui os seguintes equipamentos 

especiais para trabalho dentro de uma subestação: 
 

  a) Família IED de Relés Universais (UR) 
 

A família de Relés Universais (UR) é uma nova geração de relés 

modulares construídos em uma plataforma comum. Projetados para operar como 

as "máquinas" de automação de subestações, todos os produtos da família 

apresentam proteção de alto desempenho em comunicações ponto a ponto, com 

padrão aberto de alta velocidade.  

 

Estes relés possuem uma lógica que determina a interação de 

entradas, características e saídas que são reconfiguráveis pelo uso de equações 

lógicas (FlexLogic). As entradas e saídas remotas que podem ser enviadas pela 

rede, quando combinadas com circuitos eletrônicos (hardware) de Entrada/Saída 

(I/O), permite lógica de esquema complexo, ao mesmo tempo em que reduz os 

componentes auxiliares e a fiação. A capacidade de entrada/saída do hardware é 

expansível.  

 

 A UR possui três portas de comunicação que operam de forma 

independente e simultânea. A porta RS232 é acessível pela placa do relé. A porta 

RS485 suporta protocolo ModBus e é capaz de operar com taxas de transmissão 

de até 115 Kbps. A terceira porta de comunicação pode ser solicitada como uma 

porta similar RS485 ou como uma porta “Ethernet” de 10 Mbps suportando 

TCP/IP de protocolos MMS/UCA2 e ModBus. A porta física “Ethernet” pode ser 

solicitada como 10BaseF ou 10BaseF redundante, que permite ter altas taxas de 

transmissão sem sacrificar a velocidade do sistema.  
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O programa URPC baseado no Windows ® permite acesso 

completo a todas as informações do relé, usando a tela do PC para fornecer mais 

dados por meio de representação gráfica.  

 

Suas principais aplicações estão dentro da Automação de 

subestações em: Proteção e controle, medição e de qualidade de energia, 

registrador de falhas digital e manutenção preventiva.  

 

   Características: 

 

 Engenharia em detalhe reduzida, 

 Esquemas configuráveis utilizando FlexLogic™, 

 Canais AC expansíveis (Sources™), 

 Entradas/Saídas analógicas expansíveis, 

 Oscilografia analógica/digital (3 a 5 ciclos), 

 Registro de eventos dos últimos 1024 eventos, 

 Sincronização do tempo IRIG-B, 

 Memória rápida para atualizações de campo, 

 Autodiagnóstico. 

  
b) Relé de Gerenciamento de Transformador (T60) 

 

O T60 é um Relé de transformador de três fases, enrolamento 

múltiplo, destinado à proteção primária e gerenciamento de transformadores de 

potência pequena, média e alta. O T60 combina diferencial porcentual e 

instantâneo com um conjunto de proteção de corrente, tensão e freqüência e 

grupos de configurações múltiplas. Uma inovação para a inibição de harmônicas 

tradicional do elemento diferencial, o porcentual aumenta a segurança enquanto 

mantém o desempenho da resposta à falta. 

 

A T60 possui três portas de comunicação que operam 

independente e simultaneamente. A porta RS232 é acessível através da placa do 

relé. A porta RS485 suporta protocolo ModBus e DNP 3.0 e é capaz de operar 

com taxas de transmissão de até 115 Kbps. A terceira porta de comunicação 
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pode ser solicitada como uma porta similar RS485 ou como uma porta “Ethernet” 

de 10 Mbps suportando protocolos MMS/UCA2, DNP 3,0 e ModBus e TCP/IP . A 

porta física “Ethernet” pode ser solicitada como 10BaseF ou 10BaseF redundante. 

As altas taxas de transmissão dessas portas permitem grandes comunicações do 

sistema sem sacrificar a velocidade.  

 

Sua principal aplicação é para a proteção de transformadores de 

potência pequena, média e alta. 

 
 c) Relé de Gerenciamento de Alimentadores (F60) 
 

O F60, é um relé digital que fornece proteção a alimentadores e 

medição de potência em um pacote integrado. Ele pode ser usado como um 

dispositivo independente ou como um componente de um sistema de controle da 

subestação automatizada.  

 

As funções de proteção incluem elementos de sobrecorrente de 

fase, neutro e terra, subtensão e sobretensão, e subfreqüência. Outras funções 

incluem medição de potência, representação de fasor de corrente e tensão, assim 

como status dos contatos de entrada e saída.  A F60 possui o mesmo tipo de 

portas de comunicação que o relé T60. 

 

O F60 utiliza tecnologia de “flash memory” que, acoplada ao 

hardware, permite a atualização futura do relé para acompanhar a curva de 

tecnologia sem a substituição de todo o relé. As funções de autodiagnóstico 

determinam a condição física relativa do relé e disparam um alarme, se o relé 

estiver apresentando mal funcionamento, antes que surja uma falha.  

 

Suas principais aplicações são para a proteção e medição de 

alimentadores e para o controle de transformadores de potência pequena, média 

e alta potência. 
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  d) Relé de Gerenciamento de Disjuntor (C60) 
 

O C60 é um relé digital que fornece completa monitoração e 

controle de disjuntor, inclui proteção de falha do disjuntor, verificação 

sincronizada, autoreligamento e medição de potência em um pacote integrado. 

Ele pode ser usado como um dispositivo independente ou como um componente 

de um sistema de controle da subestação automatizada.  

 

Suas principais aplicações são para a Completa supervisão do 

disjuntor, verificação de sincronização e autoreligamento; assim como para 

controle de falhas e monitoração de disjuntor. 

 

  e) Controlador (C30) 
 

O C30, é um controlador digital que fornece Entradas e Saídas 

digitais e lógica programável; que pode ser usado como um dispositivo 

independente ou como um componente de um sistema de controle da subestação 

automatizada. O Relé também inclui elementos digitais que podem ser 

empregados para monitorar qualquer operador “FlexLogic™” e contadores digitais 

que precisem controlar operações de funções de contagem, alteração do estado 

de um contato externo ou pulsos de um medidor de watts-hora. Quando mais de 

um controlador está conectado pelas portas “Ethernet”, através do protocolo 

MMS/UCA2, os estados digitais podem ser compartilhados na rede ponto a ponto 

e a lógica pode ser distribuída, aumentando a capacidade do processamento.  

 

Suas principais aplicações são para Controle de intervalo e para a 

lógica de trabalho da subestação.  

 

Os dados da Tabela A.3 com a Figura A.4 ilustram toda a família 

de relés de General Electric com sua respectiva função de proteção, de acordo 

com o standard IEEE ST. 37.2. 
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GENERAL ELECTRIC 

TIPO DE RELÉ CODIFICAÇÃO FUNÇÕES DE PROTEÇÃO ST. 37.2 

Relé diferencial de linha L90 
25,27,50,51N,50NBF,59,67,67N,50DD, 

50G,51G,79 e 87L 

Relé de comparação de 

fases 
L60 

25,27,50,51,51N,50N,50G,51G,50NBF, 

59,79 e 87IC 

Relé de distância D60 
21,21N,25,27,50,51,50N,50G,51G,51G, 

59,81,87G e 87T 

Relé gerenciador do 

Transformador 
T60 

27,50,51,50N,51N,50G,51G,50BF,50NBF 

,51V,59,67,67N e 79 

Relé gerenciador de 

múltiplas alimentadores 
F35 

27,50,51,50N,50G,51G,79 e 81 

Relé gerenciador de 

disjuntor 
C60 

25,27,50BF e 79 

Controlador do “Bay” C30 Lógica e automação 

    Tabela A.4  Família de relés de General Electric. 

Relé Diferencial
de Linha (L90)

Relé Gerenciador
de Transformador

(T60)

Relé de
Distância

(D60)

Relé de
Comparação

de Fases (L60)

Relé Gerenciador de
Disjuntor (C60)

Relé Gerenciador
de Alimentadores

(F60)

Relé
Controlador

(C30)

Fig. A.4  Família de Relés de GE
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4.2  ASEA BROWN BOVERI (ABB) 
 

Os equipamentos da companhia ABB têm um alcance em termos 

de controle para automatização e implementação de uma subestação, seja 

individualmente ou como sistema. As características típicas incluem flexibilidade, 

escalabilidade e comunicação. Os seguintes equipamentos terminais são usados 

para o controle de cubículo “Bay” em uma subestação em termos de proteção 

separada: 

 

  a) Terminal de controle e supervisão REC 561 

 

O controle que realiza o terminal REC 561 é projetado para a 

proteção de retaguarda, para o controle dos níveis de transmissão e 

subtransmissão tanto para instalações novas como para a atualização das já 

existentes, este tipo de proteção e controle realiza-se por meio de programação 

de aplicação dirigida a objetos.  

 

O REC 561 é usado para controle e supervisão do disjuntor ou 

qualquer tipo de interruptor de barramento de um arranjo da subestação, 

cumprindo funções de autoreligador, sincronização, etc. Este equipamento é 

conveniente para várias configurações de soluções custo-desempenho com um 

alto grau de integração. Um equipamento pode dirigir a supervisão e controle de 

três “Bays” de alta tensão, com uma sincronização separada para cada cubículo.  

 

Suas principais características são: 

  

 Equipamento aberto com possibilidade de configurações extensas e 

desenho de hardware expansível.  

 Controle da funcionalidade para arranjos simples, dobre e em anel 

com simples, dobre ou múltiplas disjuntores. 

 Autoreligamento completo para até seis disjuntores.  

 Sincronização de fases e verificação da energização.  

 Relatórios extensos de perturbações com: 

- Registro das últimas dez perturbações.  
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- Registrador de perturbações de 40 segundos.  

 Interface homem máquina (MMI) local versátil e amigável.  

 Tempo de sincronização com 1 ms de resolução.  

 Quatro grupos de parâmetros independentes.  

 

O propósito principal do REC 561 é o controle das aplicações 

relacionadas com proteção incluída e monitoração de funções, em subestações 

com diferentes níveis de voltagem. O equipamento é, especialmente, satisfatório 

para aplicações em sistemas de controle distribuídos com altas demandas de 

confiabilidade. Provindo capacidade lógica extensa para usuários com aplicações 

específicas dentro das subestações.  

 

  b) Unidade de controle e proteção numérica REC 316 

 

A unidade REC 316 é multifuncional, compacta pertencente à 

linha PANORAMA. Está desenhada para as funções de controle, medição, 

monitoração, automação e proteção de sistemas de transmissão de média e alta 

tensão. As funções standard facilmente programáveis e uma linguagem de blocos 

fazem a unidade, um terminal fácil de utilizar e extremamente flexível. 

 

O controle dos objetos de manobra realiza-se com a maior 

segurança e supervisão possível, uma grande variedade de funções de proteção 

reduz o número necessário de dispositivos de campo de alta tensão pela 

combinação das funções de controle e proteção de retaguarda dentro da unidade. 

A função de religamento automático está integrada e pode usar-se para ambos os 

dispositivos de proteção, tanto principal o como o de retaguarda. 

 

O fechamento de um interruptor pode se avaliar com a função de 

controle de sincronismo. Para a medição, dispõe-se dos valores da corrente, 

tensão, potência ativa, reativa e freqüência. Ademais é possível a transmissão de 

impulsos de contadores de energia ao sistema de controle. Os registros de falhas, 

operações de manobra e resultados analógicos das funções de proteção 

realizam-se no registrador de falhas integrado. 
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Suas características principais são comando e controle de 

dispositivos, intertravamento do “Bay”, funções de aquisição e medida de dados, 

interface MMI local, proteção de retaguarda. Como aplicações principais podemos 

mencionar: 

 

 Sistemas de média e alta tensão para transmissão e distribuição de 

energia para os serviços auxiliares das instalações. 

 Centrais hidrelétricas e industriais. 

 Instalações descentralizadas com “bays” de grupos de interruptores. 

 Para uma grande quantidade de funções standard de controle, 

medição, monitoração, supervisão, automação e proteção. 

 Proteções de sobre e subtensão de tempo definido e instantâneo. 

 Proteção de sobrecorrente de tempo definido e de tempo 

instantâneo. 

 Proteção de sobrecorrente de tempo inverso nos quatro quadrantes. 

 

c) Terminal Gerenciador de alimentação REF 541/543/545 
 

Em qualquer provisão de eletricidade, a segurança e a 

confiabilidade do sistema começam com a proteção efetiva da alimentação. O 

equipamento monitora e controla todo tipo de configuração da alimentação. Não 

existe quase nenhuma aplicação que não possa ser emparelhada com o 

dispositivo. Isto economiza muito custo e tempo, não só durante a instalação, mas 

também ao longo da vida operacional do dispositivo.  

 

Para fazer o trabalho de comissionamento mais fácil e mais 

rápido, ABB desenvolveu também vários modelos de configuração que cobrem as 

aplicações mais comuns. Isto traz poupanças de custo consideráveis para a 

maioria das instalações, não só eliminando paradas e comandos externos, mas 

também, evitando muita instalação elétrica e grandes ações de manutenção.  

 

Um único ABB REF 541/543/545 executa o controle e 

monitoração das funções de vários relés convencionais, como controle da tensão, 
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freqüência e outras grandezas da alimentação. Além disso, o relé inclui 

cronômetro, contador e funções de relés auxiliares.  

 

Com o REF 541/543/545 podem ser mostrado vários parâmetros 

diferentes e pode ser apresentada uma avaliação do sistema de forma global; 

também podem ser configurados todos os indicadores de alarme e outras 

exibições. Pode-se escolher qualquer alarme a ser nomeado em oito “LEDs” 

programáveis no painel de frente da unidade. Os “LEDs” podem ser fixados até 

mesmo em cores diferentes, piscar ou brilhar para enfatizar as advertências 

continuamente, tudo isto apoiado em informação por meio de mensagens de 

texto.  

 

d) Terminal Gerenciador de alimentação SPAC 500/600 
 

Os relés SPAC bem testados são equipamentos de alimentação 

que, além das funções protetoras, também têm uma exibição para indicação de 

até três dispositivos que podem ser controlados local ou remotamente. O relé 

SPAC pertence à família de relés SPACOM.  

 

Esses equipamentos provêm proteção e controle das fases, 

incluindo o controle das falhas do neutro dando uma proteção muito sensível; 

outras funções são controle do disjuntor e supervisão do circuito de energia. 

Adicionalmente, podem ser usados para proteção de alimentação do 

transformador, assim como para proteção contra curto-circuito. Suas principais 

características são: 

  

 Terminal completo de Alimentação com proteção de sobrecorrente e de 

curto circuito das três fases, proteção de falha de terra direcional e não 

direcional; supervisão da tensão residual, autoreligamento e controle de 

“bay” de alimentação.  

 Proteção de sobrecorrente trifásica com valores altos e baixos por fase. 

 Indicação de estado local e distante de sete equipamentos e controle local 

ou distante de seis equipamentos.  
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 Medição e indicação de correntes de fase, tensões fase a fase, potência 

ativa e reativa.  

 Interface serial para controle e intercâmbio de dados via remota.  

 Alta imunidade para interferência elétrica e eletromagnética.  

 Supervisão automática e contínua do hardware do relé. 

 Indicação de falta; com autodiagnóstico para facilitar a localização e 

conserto de falhas. 

  

A Figura A.5 ilustra toda a família de relés da ABB utilizados na 

automação de subestações nos “bays” do campo. 

 

  

Terminal de
controle e
supervisão
REC 561

Fig. A.5  Família de Relés de ABB

Unidade de
controle e proteção

Numérica
REC 316

Terminal
gerenciador de

alimentação
REF 541/543/545

Terminal
gerenciador de

alimentação
SPAC 500/600

 
 

4.3   SIEMENS 
 

A Siemens apresenta uma linha completa de sistemas digitais, 

desde medidores para pequenos alimentadores até sistemas SCADA para 

centros de operação. Sistemas de medição totalmente digitais, com 
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parametrização remota, interface serial, com protocolos abertos, entradas e 

saídas analógicas. 

 

Uma linha de sistemas de proteção digitais de 16 a 32 bits com 

uma completa família de proteção para linhas, geradores, cabos, motores, 

transformadores e barramentos. Sistemas de interface serial, protocolos de 

comunicação abertos IEC 60870-5 e medição incorporada. Sistemas digitais de 

monitoração de falhas para registro das principais variáveis analógicas e digitais 

em subestações e geração de energia em sistemas de concessionárias e 

indústrias. Os relés digitais da Siemens têm as seguintes características mais 

importantes para sua utilização: 

 

 Programa completo para proteção do sistema de potência. 

 Desenho padronizado para todos os relés. 

 Processo de medição totalmente numérico. 

 Método de operação e programação uniforme em texto claro via tela do 

microcomputador ou via interface com PC por meio do software DIGSI. 

 Conceito de dispositivo multifuncional com funções integradas de 

proteção. 

 Supervisão total de carga e oscilografica de falta e perturbações. 

 Interface serial padronizada para comunicação aberta com centros de 

controle locais ou remotos de acordo com as últimas normas. 

 Total automonitoramento dos relés e circuitos associados. 

 Livre disposição das entradas e saídas dos dispositivos periféricos, ou 

seja, alocação programável pelo operador dos sinais nos “LEDs” e 

relés. 

 

Atendendo a todas as atuais exigências das normas IEC, VDE e 

DIN, os relés de proteção digitais microprocessados são indicados para utilização 

em qualquer nível de tensão/potência e em qualquer tipo de sistema elétrico. 

Além de não exigir nenhuma adaptação especial para a substituição dos modelos 

convencionais (eletromecânicos ou analógicos), os relés digitais Siemens 

prevêem ainda conexão serial para a comunicação com sistemas de controle de 

hierarquia superior (sistema digital de comando, controle e proteção). 
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a) Gerenciador de alimentação SICAM – SIPROTEC 
 

A arquitetura do sistema é totalmente de inteligência distribuída, 

com funções integradas de proteção, controle, medição e automatismo de nível 

local. SICAM foi projetado para proporcionar uma fácil e completa integração dos 

equipamentos gerenciadores do alimentação de linha, por meio dos protocolos 

PROFIBUS FMS e IEC 61850-7. Adicionalmente, outros equipamentos e 

protocolos (PROFIBUS DNP 3.0, MODBUS, etc.) podem ser integrados. A 

integração do SICAM a outros sistemas supervisórios mediante uma rede 

Ethernet também é possível. As interfaces de operação (MMI) são compostas de 

estações operadoras do tipo PC. Para configurar as telas é utilizado o software de 

supervisão e controle da Siemens SICAM WINCC. SICAM WINCC possui todas 

as ferramentas para que seja facilmente criada e mantida uma interface gráfica 

(GUI), superconfortável do operador com o sistema, a Figura A.6 ilustra os 

equipamentos da Siemens. As funções especiais que os relés digitais cumprem, 

podem ser mencionadas: 

 

 Controle de demanda com rejeição de carga. 

 Transferência Automática de Linha (TAL) e Programada com 

Paralelismo Momentâneo (TPPL). 

 Estatística da operação dos equipamentos. 

 Regulação de tensão e fator de potência com recomposição automática. 

 Proteção de alta velocidade para a barra de MT. 

Gerenciador de
alimentador
(Siprotec)

Fig. A.6 Família de Relés de Siemens

Unidade de
controle e proteção

Numérica
Micro RTU
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GLOSSÁRIO 
 

Apesar do esforço no sentido de se utilizar termos técnicos em 

português há situações em que não se encontra essa terminologia é por isso que 

se apresenta este glossário em ordem alfabética: 
 

Abreviação Descrição
A 

A/D Conversion Analog to Digital Conversion
ACSE Associated Consultants and Software Engineers
AIF Analog Interface
AM/FM Automated Mapping and Facility Management
AMR Automatic Meter Reading
ANSI American National Standards Institute
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
API Application Program Interface
ASCII American Standard Code for Information Interchange 
ASO Automated Systems Operations
ATM Asynchronous Transfer Mode
AWG American Wire Gauge

B  
Bay Cubículo 
BINA Equipamento de identificação automática de chamadas telefônicas 
BCD Binary Coded Decimal
BootROM Chip de memória contendo software necessário para o processador 
bps  Bits Per Second
BRI Basic Rate Interface
BSC Binary Synchronous Communication

C  
C&I Control and Indication
CAIDI Centro de Avaliação e Integração de Dados Institucionais 
CAD Computer aided Design
CASM Common Application Services Model
CCC Common Class Component
CCITT Consultative Committee of International Telegraphy and Telephony 
CD Carrier Detect
CEA Consumer Electronics Association 
CED Centro de Excelência de Distribuição
CGI Common Gateway Interface
CIA Centro de Investigação de Atendimento
COD Centro de Operação da Distribuição
COMTRADE Common Format for Transient Data Exchange
COR Centro de Operação Regional
CORBA Common Object Request Broker Architecture
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection
CSOM Client Server Object Model
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Abreviação Descrição
D  

DA ou AD Distribution Automation ou Automação da Distribuição 
DAIS Data Access Integration Services
DB Data Base 
DBMS Data Base Management System
DCE Data Communications Equipment
DDE Dynamic Data Exchange
DNA Dynamic Network Announcement
DNP Distributed Network Protocol
DNS Domain Naming System
DTE Data Terminal Equipment
DTR Data Terminal Ready
DXF Drawing Exchange Format (Arquivo para formato CAD) 

E  
EDI Electronic Data Interchange
EGA Enhanced Graphics Adapter
EIA Electronic Industries Association
EMC Electromagnetic Compatibility
EMI Electromagnetic Interference
EMR Electronic Meter Reading
EMS Energy (Enterprise) Management System
EPRI Electric Power Research Institute
EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory
ESD Electrostatic Discharge
ETD Estação Transformadora de Distribuição
ETSI European Telecommunication Standards Institute

F  
FAT Factory Acceptance Test
FCC Federal Communications Council
FDDI Fiber Distributed Data Interface
FDT File Definition Table
FTP File Transfer Protocol

G  
GIS Geographic Information System
GIF CompuServe Graphics Format
GOMSFE Generic Object Model for Substation and Feeder Equipment 
GOOSE Generic Object Oriented Substation Event
GPS Global Positioning System
GUI ou UI Graphical User Interface

H  
HEX Hexadecimal
HMI / MMI Human-Machine Interface / Man Machine Interface
HTML Hypertext Markup language 
HTTP Hypertext Transfer Protocol
HVPS High Voltage Power Supply

I  
ICCP Inter Control Center Protocol
IEC International Electro technical Commission
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Abreviação Descrição
IED Intelligent Electronic Device
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers
IHM ou MMI Interface Homem Máquina
IIOP Internet Inter ORB
IP Internet Protocol
IPX Internet work Packet Exchange (Novell)
IRIG Inter-Range Instrumentation Group (Satellite time reference) 
ISA Industry Standard Architecture
ISO International Standards Organization
I/O Input / Output

J  
JPEG Joint Photographer Expert Group
JTAPI Java Telephony Applications Programming Interface 
JTAG Joint Test Action Group

L  
LAN Local Area Network
LTC ou TCUL Tap Change Under Load
LVPS Low Voltage Power Supply

M  
MAC Media Access (and) Control
MDBMS Multidimensional Data Base Management System
MEC Memory Expansion Card
MIC Media Interface Card
MMI Man-machine Interface
MMS Manufacturing Message Specification
MRU Master Remote Unit
MTBF Mean Time Between Failures
MTTR Max Time to Receive (Message)
MTTR Mean Time To Repair

N  
NDI Network Device Interface
NEMA National Electrical Manufacturers Association 
NIC Network Interface Card
NIST National Institute for Standards and Technology

O  
ODBC Open Data Base Connectivity
ODMG Object Data Management Group
OGIS Open Geodata Interoperability Specification
OLE Object Linking and Embedding
OODBMS Object Oriented Data Management System
OSI Open Systems Interconnection
OWC Oscillographic Waveform Capture

P  
PDU Protocol Data Unit
PF Power Factor
PLC ou CP Programmable Logic Controller
PQ Power Quality
PT Potential Transformer.
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Abreviação Descrição
PU Por unidade

R  
RAM Random Access Memory
RAD Remote Data Access
RFI Radio Frequency Interference
RISC Reduced Instructions Set Computer
RM&D Remote Monitoring and Diagnostic
RMR Remote Meter Reading
ROM Read Only Memory
RTS Request To Send
RTU Remote Terminal Unit

S  
SAP Service Access Point
SBO Select Before Operate
SCADA Supervisory Control And Data Acquisition
SE Substation Electric  / Subestação Elétrica
SIG ou GIS Sistema de Informação Geográfica
SNMP Simple Network Management Protocol
SOE Sequence of Events
SQL Structure Query Language

T  
TASE(-2) Telecontrol Application Service Element (Version 2) 
T/C Trip / Close 
TC Transformador de Corrente
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TETRA Terrestrial Trunked Radio
TMA Tempo Médio de Atendimento
TP Transformador de Potencial

U  
UAC Unidade de Aquisição e Controle
UCA Utility Communications Architecture 
UDP User Data gram Protocol
UPS Uninterruptible power supply
URA Unidade de Resposta Audível
URL Universal Resource Locator
UTM Universal Transverse Mercator
UTP Unshielded Twisted Pair
UTR ou RTU Unidade Terminal Remota

V  
VDT Video Display Terminal
VGA Video Graphics Adapter
VT Voltage Transformer

W  
WAN Wide Area Network
WWW World Wide Web

X  
XML eXtensible Markup Language
XMT Transmit 

  




