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Resumo 

Com o crescente número de empresas oferecendo soluções em proteção 

para Subestações, vários equipamentos foram surgindo a fim de se 

tornar o mais adequado para as diversas aplicações, cada qual com 

suas características próprias de comunicação. A partir desse problema 

surgiu a norma IEC-61850, que tem como intuito universalizar a 

comunicação entre equipamentos de proteção de uma Subestação. 

Visto que essa norma ainda é recente, esse trabalho visa mostrar todas 

as características e vantagens da mesma. É mostrada a evolução dos 

equipamentos de uma Subestação e a comunicação dos mesmos, 

juntamente com a norma em si com a descrição de suas partes. 

Toda a configuração e os tipos de comunicação serão explicados, 

demonstrando a principal característica da norma, que é a 

interoperabilidade. Os testes presentes também serão abordados, 

juntamente com exemplos para maior compreensão. Por fim, testes 

numa configuração de subestação existente em um projeto mostrarão a 

eficácia do que propõe a norma, demonstrando, através de análises, 

todas as melhorias proporcionadas, do ponto de vista da norma. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Relevâncias do Tema em Investigação  

 

O crescente desenvolvimento industrial mundial necessita que os custos 

sejam reduzidos ao máximo, assim como a segurança dos processos deve ser 

potencializada, pois perder produção é perder dinheiro. E esse fator é passado 

para a subestação que alimenta todo o processo industrial. 

Nas subestações toda a operação é realizada de forma conjunta, e com 

essa variedade imensa de equipamentos, a comunicação entre eles se tornou um 

obstáculo considerável, já que os protocolos existentes em cada aparelho não 

eram comuns a todos, e, muitas vezes, custos que poderiam ser evitados não 

eram justamente pela necessidade de comunicação. Esse custo poderia 

acontecer por dois motivos principais: escolha da marca de um equipamento, para 

que o protocolo já viesse comum aos aparelhos e a necessidade de compra de 

gateways com o intuito de converter os protocolos para estabelecer contato. A 

IEC-61850 foi criada para evitar isso e qualquer outro conflito decorrente de 

dificuldade de comunicação, padronizando de vez o modo que toda e qualquer 

informação trocada entre equipamentos. 

Essa norma já é realidade e vem sendo implementada, com uma proteção 

mais eficaz, visto que os equipamentos passam a se comunicar diretamente um 

com o outro e com custo reduzido. 

Com tais vantagens, as antigas SEs vão sendo modernizadas, e com 

equipamentos com tecnologia disponível para atender essa norma, ela vem 

confirmando a tendência, sendo necessário o entendimento pleno dela para todos 

que tenham como objetivo trabalhar no meio automatizado da SE, e é justamente 

isso que o trabalho presente irá mostrar, se tornando como uma referência útil a 

quem tiver dúvidas sobre vantagens e como utilizar a norma IEC-61850.  

 



1.2 Objetivos do Trabalho 

 

Tendo o conhecimento de como chegamos ao momento atual de proteção 

dentro de uma subestação com as interoperabilidades de aparelhos e quais 

informações são divididas entre eles, é necessário saber como fazer aparelhos 

“conversarem” entre si. 

O trabalho tem como objetivo mostrar como fazer isso com o novo padrão 

para comunicação entre equipamentos numa subestação, a Norma IEC-61850, 

explicando o porquê cada detalhe é feito, esclarecendo todas as dúvidas. 

Também é um objetivo provar o êxito da aplicação da norma numa 

situação real, com o tempo de ação para a identificação de falhas, analisando um 

sistema configurado de tal forma que forçando um ponto onde será gerado um 

comando e será medido o tempo até que o destinatário receba essa mensagem. 

A eficácia da operação será baseada nesse tempo medido. 

 

1.3 Metodologia 

 

Com uma vasta bibliografia confiável sobre o assunto, juntamente com a 

própria Norma IEC-61850 já existentes, será explicado e aprofundado cada parte 

da norma, juntamente com o seu por que de utilização, vantagens e onde ser 

aplicada.  

Após o completo entendimento desses aspectos, utilizando os relés da 

família UR da empresa General Eletric, baseados numa montagem real de uma 

Subestação da Petrobras, será mostrada toda a modelagem de configuração de 

comunicação do equipamento, suas aplicações e sua real atuação, com a 

comprovação da eficácia por meio de software que consegue monitorar o tempo 

de recepção do sinal de atuação da proteção, do relé UR. 

 

1.4 Organização do Trabalho 

 

Além do capítulo introdutório atual, o trabalho será dividido em mais cinco 

capítulos que terão os assuntos listados: 



No Capítulo 2 será mostrada a história e evolução dos relés de proteção 

presentes nas subestações, desde o início até hoje, com a tecnologia mais 

recente. Nele também teremos uma breve revisão referente à proteção elétrica. 

O Capítulo 3 mostrará as arquiteturas de comunicação, o modelo OSI e 

alguns protocolos existentes, além de diversas topologias que podem ser 

empregadas para a montagem do equipamento da SE. 

O Capítulo 4 trará todo conceito que é aplicado na Norma IEC-61850 em 

si, juntamente com explicações dos aspectos presentes nela, sua modelagem de 

dados, arquitetura e princípios de comunicação. 

O Capítulo 5 mostra como é a comunicação nos padrões da norma IEC-

61850, as linguagens utilizadas e criadas, e a característica da comunicação para 

diferentes serviços. 

 O Capítulo 6 descreverá os tipos de aplicações diretos da IEC-61850, 

interoperabilidade e testes de desempenho. 

 O Capítulo 7 mostrará a aplicação real do relé UR da GE se comunicando 

de acordo com a norma, a montagem utilizada, configurações presentes no 

equipamento. 

 O Capítulo 8 será onde as conclusões serão tomadas. 

 



2.  AUTOMAÇÃO NAS SUBESTAÇÕES 

 

2.1 Introdução 

 

A automação de uma subestação engloba todas as atividades que não são 

possíveis e/ou práticas para serem realizadas manualmente. Indo mais além e 

usando a automação de subestação como um artifício de interface para o controle 

de rede, ocorre um processo onde: todas as informações do Sistema Elétrico de 

Potência são adquiridas pelo Sistema de Automação da Subestação, todas as 

ações do SEP são efetuadas pelo mesmo Sistema de Automação, através do 

operador e toda a proteção presente na SE é uma parte integrante do Sistema. [1] 

Esse capítulo tem como objetivo mostrar os conceitos básicos da 

comunicação de uma subestação, com um histórico da evolução dos 

equipamentos até o presente momento, entendendo melhor, assim, como ocorre 

a proteção da mesma. Além disso, introduzirá o porquê investir na automação das 

subestações, tendências e os requisitos do mercado nessa área. 

 

2.2 Equipamentos de uma SE e sua evolução na proteção 

 

A maneira com a qual tais equipamentos operam não é descrita em 

detalhes, sendo válida, para o enfoque deste estudo, apenas uma visão 

superficial dos mesmos. 

  

2.2.1 Transformadores de Potência 

O Transformador é o equipamento responsável para a seleção do nível de 

tensão que os equipamentos vão operar. Enquanto o primário recebe a energia 

da fonte, seu enrolamento secundário é responsável por abaixar, elevar ou deixar 

igual valor de tensão na carga (através da relação de espiras).  

É um equipamento fundamental numa Subestação, pois diferentes cargas 

necessitam de um diferente nível de tensão, no momento que a energia elétrica 

estiver sendo gerada, independente da distância. [2] 



2.2.2 Chaves Seccionadoras 

As chaves seccionadoras têm três funções importantes numa SE: 

 Manobra do circuito elétrico, quando comandada pelo operador; 

 Permitir o fluxo da corrente nominal sem a ocorrência de 

sobreaquecimentos; 

 Suportar, quando fechada, correntes momentâneas (ou sob condição 

de falta) por um tempo especificado. [2] 

São ainda bastante utilizadas por permitirem aos operadores de uma 

subestação, para fins de segurança pessoal, a confirmação visual de que um 

trecho está desenergizado, tendo como variável de operação a sua posição 

(aberto ou fechado). 

2.2.3 Para-Raios 

O equipamento que protege os equipamentos no caso de uma 

Sobretensão transitória elevada, tanto por descargas atmosféricas quanto por 

manobras no sistema, é o Para-raios, ou seja, é um equipamento de proteção da 

subestação necessário para evitar maiores perdas nestes casos, tanto financeiras 

quanto perigosas à vida de operadores. 

2.2.4 Isoladores 

São elementos destinados a suportar condutores de barramentos ou 

equipamentos em Subestações Elétricas, sendo fundamentais para garantir 

confiabilidade operacional dos sistemas.  

Se mal dimensionados ou desgastados, curtos-circuitos entre partes vivas 

poderiam ocorrer e comprometer o fornecimento de energia de um processo, por 

exemplo, e colocar a integridade dos equipamentos à montante do ponto de falta 

em risco. 

2.2.5 Transformadores de Potencial 

Nos casos onde a tensão do circuito é muito alta, ocorrem dificuldades na 

medição desse valor. Para trabalhar com instrumentos de proteção e medição 

nesse caso, utiliza-se o Transformador de Potencial, cujo objetivo é reproduzir no 

secundário uma tensão de valor proporcional ao primário, já conhecida 

previamente, para que se tenha uma maior precisão e promovendo o isolamento 

das altas tensões presentes no primário em relação à tensão obtida no 

secundário. [2] 



 

2.2.6 Transformadores de Corrente (TC) 

Existem casos onde a corrente no circuito é muito alta, complicando a 

medição dessa grandeza em termos de precisão e segurança. Para esse caso, é 

utilizado o TC, que é um transformador para reproduzir no secundário uma 

corrente proporcional à do seu primário, com sua posição fatorial igual. Essa 

proporção é conhecida e pode ser utilizada para instrumentos de medição, 

controle e proteção. 

Muitas vezes o TC já vem acoplado ao instrumento de medição, outras 

vezes o instrumento é anexado ao transformador para a recepção dessa corrente.  

2.2.7 Disjuntores 

Disjuntores são equipamentos desenvolvidos com a finalidade de manobrar 

de forma adequada circuitos com correntes de carga ou defeito. A grande 

dificuldade nesse caso é a presença de arco elétrico no momento de manobra do 

equipamento. São extremamente importantes por operarem nessas condições 

descritas. [2] 

Os disjuntores possuem câmaras de extinção de arco elétrico, 

suficientemente robustas de acordo com os níveis de tensão e de corrente. A 

tecnologia utilizada carrega diferentes capacidades de extinção e custos variados. 

Sua manobra pode ser comandada por relés, que conduzem seu 

fechamento energizando diretamente a bobina do disjuntor, e são os principais 

equipamentos que fecham a ligação para alimentação de cargas. 

2.2.8 Fusíveis 

Fusíveis são elementos de proteção contra curto-circuito, possuindo a 

capacidade de interromper trechos cuja corrente seja suficientemente alta, 

rompendo seu elo. [3] 

Atualmente, são menos utilizados devido à necessidade de troca a cada 

vez que atuam. 

2.2.9 Relés 

Basicamente o equipamento responsável por identificar defeitos e 

anormalidades, atuando sobre os componentes defeituosos, é o relé de proteção. 

Apesar do sistema de proteção ser constituído de uma série de aparelhos, como o 

disjuntor, transformadores de corrente e de potencial, é o relé de proteção que 



tem a responsabilidade pela lógica de atuação, ou seja, são eles que recebem os 

sinais dos TCs ou TPs e enviam o comando de abertura, ou não, dos disjuntores. 

Esses relés surgiram no início do século XX e são classificados de acordo 

com a tecnologia presente nos mesmos em: eletromecânicos, estáticos e digitais.  

2.2.9.1 Relés Eletromecânicos 

Os primeiros a serem desenvolvidos, esses relés tinham sua atuação 

consistida em função da variação de uma grandeza elétrica. A variação da 

grandeza gerava uma força produzida pela interação eletromagnética entre a 

corrente e o fluxo magnético sobre um condutor móvel constituído por um disco 

ou cilindro, como se fosse um motor [4]. 

Devido à atuação somente por variação de tensão ou corrente, o máximo 

de proteção que o relé eletromecânico possuía eram as funções relacionadas a 

essas duas grandezas, sendo sobrecorrente instantânea ou temporizada e sub e 

sobretensão [5].  

2.2.9.2 Relés Estáticos 

Com o aumento do nível de tensão e potência, aliada ao crescimento da 

subestação e complexidade de suas interligações, o sistema de proteção deveria 

ser mais estável e seletivo, para evitar o máximo a perda de cargas. 

O avanço da tecnologia de componentes semicondutores foi um aliado 

para a resolução do problema já citado, pois através dos transistores, diodos, 

entre outros, combinados, foi possível a criação do relé estático, que tem funções 

de comparação e medição. 

Sua evolução em relação aos eletromecânicos é grande, pois possuem 

maior facilidade de interpretação, ajuste e operação por parte do usuário, sendo 

possível desenvolver esquemas de proteção mais avançados [5]. 

A corrente do secundário do TC passa por dentro do relé, que após passar 

pelo circuito retificador, é comparado com uma tensão de referência definida pelo 

usuário. Se a tensão de entrada for maior que a de referência, o pulso de 

comando é gerado. 

Por não ter inércia mecânica, seu tempo de atuação é mais rápido do que 

o relé eletromecânico. Outra vantagem é possuir menor manutenção, pois não 

tem partes móveis, mas, em compensação, ele se sensibiliza a picos de energia e 

sua operação só é garantida num intervalo específico de temperatura. 



2.2.9.3 Relés Digitais 

 

Os relés digitais modernos, mais conhecidos como Dispositivos Eletrônicos 

Inteligentes (IEDs – Intelligent Electronic Devices), tem sido cada vez mais 

utilizados nas subestações elétricas à medida que agregam mais recursos. O uso 

dos IEDs permite uma redução no custo de implantação, bem como de 

manutenção; e no número de cabos e equipamentos necessários à sua utilização, 

possibilitando troca de informações mais rápidas, simplificação do projeto, maior 

confiabilidade, além de permitir a sincronização temporal dos dispositivos [6]. 

Mesmo apresentando tantas vantagens e estando há bastante tempo no 

mercado, somente agora cresce a aplicação desses relés de proteção, e acredita-

se que essa demora no crescimento deu-se devido à espera pela normatização 

do uso de tais dispositivos. A norma IEC-61850 veio suprir essa necessidade, 

trazendo a livre alocação de funções, e possibilitando expansão e integração das 

mesmas.  

Para o caso do IED, o desenvolvimento se deu, principalmente, por conta 

do avanço tecnológico dos microprocessadores e memórias de alta velocidade. 

Hoje são amplamente utilizados e incorporam diversas funções, como medição, 

supervisão, comunicação, registro de eventos, além da função já existente de 

proteção. 

Esses relés são gerenciados por um microprocessador específico e 

controlados por um software, onde os dados de entrada são digitais. No caso 

deles, as entradas analógicas precisam passar por um conversor A/D, 

convertendo essa tensão/corrente num sinal digital [5]. Dados discretos, como 

estados de chaves e disjuntores, são recebidos de forma digital, também. 

Com os dados já recebidos, cabe ao processador realizar toda a lógica de 

proteção, comunicar com os equipamentos previamente estabelecidos e realizar o 

autodiagnóstico. Após esse processamento, é enviado um sinal de saída, para a 

comunicação, confirmação de funcionalidade e comandos, podendo ser direto 

para o disjuntor ou para relés auxiliares. 

O Sistema de proteção teve uma grande evolução com esse novo relé, 

podendo incorporar várias novas funções como de falha disjuntor, falha disjuntor 

adjacente, entre outras. Além das já citadas funções de medição, registro de 

eventos, etc.  



Outras vantagens proporcionadas são as que o mercado sempre requer: 

economia, por incorporar diversas funções de proteção no mesmo processador, e 

confiabilidade, já que possui funções de auto monitoramento.  

 

2.3 Por que aplicar a tecnologia numa SE? 

 

À medida que as SE são desenvolvidas é absolutamente necessário uma 

maior confiabilidade nesse sistema. Com a tecnologia crescendo, foi possibilitada 

a verificação do monitoramento das funções da SE, que é requisito principal dos 

operadores.  

Monitorar a operação inteira é uma tarefa complexa que possui, entre 

outros, controle de grandezas elétricas, processos de proteções, contingências, 

entre outros. Tudo isso, somado ao crescimento do consumo da mesma 

subestação, faz com que se torne impossível um sistema manual de 

monitoramento, se tornando imprescindível a automação do sistema [6]. 

Os dispositivos desenvolvidos nas ultimas décadas possibilitavam essa 

automação de forma eficaz, mas desde que utilizados pelo mesmo fabricante, já 

que a comunicação entre tais equipamentos se tornava independente, 

necessitando de conversores de comunicação cada vez mais complexos para 

uma operação que poderia ser direta.  

Com a necessidade da automação já consolidada, a IEC-61850 veio 

justamente para solucionar o problema da comunicação entre dispositivos de 

diferentes fábricas, além de tornar o sistema à prova do futuro, garantindo que a 

comunicação entre os equipamentos serão garantidas, independente de 

expansões ou trocas no dado sistema. 

  

2.4 Requisitos do Mercado e Tendências 

 

Com a grande aceitação dos IEDS (dispositivos eletrônicos inteligentes) no 

mercado, deve-se atentar para a comunicação entre mercadorias de diferentes 

fabricantes, que geralmente não possuem os mesmos protocolos de 

comunicação. Isso acabou tornando-se um novo problema, já que antigamente a 

ligação para comunicação era feita por cabo de cobre, sem maiores problemas 



[4]. Tudo isso é feito de forma que se mantenha a interoperabilidade, que é a 

habilidade dos equipamentos de um ou mais fabricantes trocarem e usarem essas 

informações para suas próprias necessidades e funções. A Figura 2.1 mostra 

como pode ser complicada a padronização, visto o número de protocolos. 

Para que a padronização atinja a maior parte do mercado, é necessário 

que ela tenha um custo baixo, proporcionando uma redução de custos em relação 

à obra total, que suporte todo o design e filosofia de operação, com um bom 

desempenho e facilidade de adequação, pois fornecedores e clientes necessitam 

dessa integração. Ela deve permitir várias filosofias, trabalhando tão bem tanto 

para sistemas centralizados quanto para sistemas descentralizados 

(Supervisórios).  

 

Figura 2.1 - Diferentes tipos de comunicações existentes nos níveis de subestação a serem 
integradas[8] 

 

Além disso, já existe um futuro visível, surgindo também a necessidade 

desse padrão ser aberto e a prova de futuro, para uma otimização de 

investimentos sem o medo dele se tornar ultrapassado, e também para futuras 

ampliações da SE. 

Antigamente na Sala de Operação uma placa de controle se conectava 

com os equipamentos da Sala de Transmissão. Esses equipamentos, como o de 



Registro de Eventos, SCADA, Distribuição, Medição, etc, estavam conectados ao 

cubículo relativo ao vão, que finalmente estavam interligados com os aparelhos 

presentes na barra da Subestação [9]. Todas essas conexões entre dispositivos 

era feita através de cabos de cobre, um por um, o que demandava um custo 

maior, além de uma não praticidade, devido a espaço, tempo, e dificuldade para 

manutenção. 

Hoje, a Sala de Operação possui uma IHM conectada diretamente a um 

gateway. A Sala de Transmissão foi eliminada, já que não há mais a “divisão de 

cabos” nela há apenas um equipamento que interliga os barramentos em uma 

rede, e repassa para a Sala de Operação. Essas ligações são feitas por fibra 

óptica e percorre assim até o cubículo do vão respectivo, onde, assim como 

antigamente, através de cabos de cobre cada equipamento é ligado do Cubículo 

aos aparelhos presentes na barra da Subestação. 

O desejo é que no futuro tal cabeamento de cobre seja substituído e que o 

cubículo receba apenas uma fibra óptica com informações de cada aparelho, 

dadas por sensores de atuadores que repassariam através dessa fibra.  

A Figura 2.2 ilustra essa linha do tempo da automação em subestações. 

 

Figura 2.2 - Linha do tempo registrando os avanços das técnicas para comunicação e 
automatização [10] 

 



2.5 Considerações Finais 

 

A evolução dos equipamentos foi de velocidade espantosa e, com tal 

desenvolvimento, a rapidez e confiabilidade do sistema, além da economia de 

dinheiro e espaço, foram crescendo proporcionalmente. Passando pela redução 

dos caros fios de cobre presentes em abundância, que ocupavam salas para a 

distribuição dos mesmos, e chegando ao topo da tecnologia em que um mesmo 

aparelho tinha multifunções, muito havia a ser pensado de forma a aperfeiçoar 

toda essa gama de opções que agora era oferecida. 

A norma IEC-61850 vem, então, para que não seja desperdiçado nenhum 

recurso empregado, fazendo com que tudo de novo que surja atenda a ela e, 

consequentemente, seja “a prova do futuro”. 

Nessa velocidade com que se evolui, é difícil empregar técnicas sabendo 

que, em pouco tempo, elas já se tornarão obsoletas, por isso ao elaborar tais 

configurações para a comunicação, era de extrema importância imaginar o que 

mais poderia ser evoluído. Feito isso, restou aos criadores adequarem a norma 

para o que possuímos atualmente sem fazer com que a previsão para o futuro 

deixasse de ser atendida.  



3. ARQUITETURAS DE COMUNICAÇÃO 

 

3.1 Introdução 

 

As arquiteturas de comunicação são as formas que os dispositivos do SEP 

se comunicam, atendendo a determinados protocolos de comunicação, que são 

as regras que regem a comunicação entre equipamentos, possibilitando que 

todas as partes participantes, utilizando ou não o dado (para o caso de bridges) 

entendam a comunicação. 

É necessário que aparelhos, independente de tecnologia aplicada e 

fabricação, que comuniquem por um protocolo, consigam comunicar entre si. Para 

isso, costuma-se usar protocolos abertos em dispositivos, que são especificados 

por organizações internacionais independentes, dependendo apenas do usuário 

aderir a tal fato.  

Esse capítulo trará arquiteturas de comunicação citando vantagens e 

desvantagens, explicando o modelo OSI, que é utilizado para definição de tais 

protocolos, e como a IEC-61850 se enquadra nessas arquiteturas. 

 

3.2 Modelo ISO/OSI 

 

Desenvolvido pela ISO – International Standarts Organization - tal modelo 

tinha como objetivo montar uma pilha de sete camadas, cada uma com um 

conjunto de regras para codificação e decodificação, que foi o primeiro passo à 

padronização internacional, através dos Protocolos das Camadas. A OSI – Open 

System Interconnection – é a arquitetura que define o modelo, através das suas 

sete camadas, onde são executadas as diferentes funções dos protocolos. Isso 

fez com que os sistemas criados nesses parâmetros estivessem abertos a 

conexões com outros sistemas, garantindo, assim, uma relativa precaução em 

relação ao futuro [11]. 

 Esse modelo tem uma vantagem de compreensão pela divisão, mostrando 

outros aspectos teóricos de funcionamento de uma rede. As sete camadas são 

hierárquicas, onde apenas há a comunicação com a camada superior ou inferior. 

Essas camadas são representadas na Figura 3.1. 



 

Figura 3.1 - As sete camadas ISO 

No caso da Figura, o lado esquerdo está enviando a informação, 

começando a ser transmitida pela camada 7, passando por todas as camadas 

abaixo até chegar a 1. Nesse caso, cada camada recebe as informações 

passadas pela camada superior, acrescenta informações de controle e transmite 

a nova mensagem para a camada inferior. O lado direito da Figura está 

recebendo esses dados, começando a ser recebido pela camada 1, passando 

pela 2, até chegar à sua camada 7, ocorrendo o processo inverso onde cada 

camada remove informações de controle e passa para a camada superior 

Cada camada é definida como: 

 Camada 7 – Aplicação: é a camada que faz a interconexão entre o 

programa e as outras camadas do modelo OSI; 

 Camada 6 – Apresentação: é quem converte o formato do dado recebido 

para o formato a ser utilizado pelas outras camadas. Também pode 

criptografar e comprimir os dados para aumentar o desempenho da rede; 

 Camada 5 – Sessão: é quem estabelece, faz a gestão e termina as 

sessões de comunicação entre os programas em diferentes estações, 

definindo como será feita a transmissão de dados; 

 Camada 4 – Transporte: onde os dados são divididos em pacotes para 

serem transmitidos. Também é responsável pelo controle do fluxo de 

informação, segmentação e controle de erros; 

 Camada 3 – Rede: encaminha os pacotes de dados divididos na camada 4, 

convertendo endereços lógicos em endereços físicos 

 Camada 2 – Enlace: é ela quem faz a conversão do fluxo de dados sem 

formatação fornecida pela camada física, em um fluxo de quadros a serem 

utilizados pela camada de rede. 



Ela divide os dados de entradas em quadro de dados, lida com erros de 

transmissão, regula o fluxo de dados evitando que receptores lentos não 

sejam atropelados por emissores rápidos – controle de fluxo baseado em 

realimentação. 

Também oferece serviços, no caso, os tipos são sem conexão/ sem 

informação, sem conexão/com informação e orientado a conexões com 

confirmação [11]. 

 Camada 1 – Física: onde se tem a transmissão de bits brutos por um canal 

de comunicação físico.  

Nela se define um valor de tensão para o bit 0 e bit 1, além da duração (em 

nano segundos) que um bit deve durar. O número de pinos do conector de 

rede, a finalidade de cada pino e o meio físico de transmissão (par 

trançado, cabo coaxial, fibra ótica, etc.), além das interfaces mecânicas e 

elétricas, que também são definidos nessa camada [11].  

 

 

Figura 3.2 - Serviços e Protocolos, camada ISO/OSI [12] 



3.3 ETHERNET 

 

Ethernet é uma arquitetura de interconexão para redes locais - Rede de 

Área Local (LAN) - baseada no envio de pacotes. Ela define cabeamento e sinais 

elétricos para a camada física, e formato de pacotes e protocolos para a 

subcamada de controle de acesso ao meio do modelo OSI.  

A Ethernet foi padronizada pelo IEEE como 802.3 e a partir dos anos 90, 

ela vem sendo a tecnologia de LAN mais amplamente utilizada e tem tomado 

grande parte do espaço de outros padrões de rede, muito devido a sua melhoria 

baseada em desempenho, que começou em 3Mbps e já chega a 10.000Mbps [8].  

 

3.3.1 VLAN 

 

Essa arquitetura usa algoritmo de acesso 1-persistente, que é um algoritmo 

fácil e descentralizado, muito barato para implementação e ideal para o transporte 

de tráfego de melhor esforço, podendo se comunicar com ou sem fio. 

Com a necessidade da VLAN (LAN Virtual) surgindo em 1995, e a fim de 

separar as topologias lógicas das topologias físicas da LAN, o cabeçalho do 

quadro Ethernet teve que ser alterado. 

Como era inviável descartar os milhões de placas já existentes, e difícil 

gerar os novos campos, já que alguns quadros já teriam seu tamanho máximo, a 

solução encontrada foi usar os campos VLAN utilizados apenas pelos Switches, já 

que eles adaptam o quadro de acordo com a necessidade da maquina conectada 

em sua porta, tornando possível a convivência desses padrões, como mostra a 

Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - VLAN em switches e quadros [12] 
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Em 1998 foi publicado o padrão 802.1Q do IEEE, e a Figura 3.4 mostra o 

aumento de 4 bytes, onde Pri é a prioridade do pacote de dados, CFI não possui 

uso e o identificador de VLAN mostra a qual quadro a VLAN pertence [13]. 

 

 

Figura 3.4 - Quadros Ethernet IEEE 802.3 x 802.1Q [10] 

 

3.3.2 Problema principal - Colisões 

 

A Ethernet possui problemas, como seu limite de utilização, devido às 

colisões que limitam o uso de banda máxima. Tais colisões ocorrem quando dois 

nós tentam transmitir dados ao mesmo tempo. Também não suporta a topologia 

em anel, já que causa loops infinitos na rede até travá-la.  

Um nó está pronto para enviar, verifica se o canal está ocupado e, em caso 

negativo, transmite os dados sem deixar de verificar se o canal está ocupado. 

Caso uma colisão seja detectada nesse ponto, o sinal de colisão se propaga pelo 

meio e o nó aguarda de acordo com o algoritmo de recuo binário exponencial, 

para novas tentativas. Caso não há colisão, a transmissão é completa. 

Outro fator que é visto como problema para a Ethernet é a piora do pico de 

rajada, que são períodos ativos onde há geração de informação intercalada por 

períodos de inatividade, onde a fonte não produz tráfego. Essa piora acontece 

com:  

 Mais hosts, já que mais colisões são necessárias para identificar o 

transmissor;  



 Tamanhos de pacote menor, já que acontece arbitrariedade com maior 

frequência; 

 Links compridos, pois colisões tomam tempo para observar, o que leva a 

mais banda perdida. 

As colisões reduzem o fluxo de dados, fazem com que os tempos de 

transmissão/resposta sejam imprevisíveis. Com isso, o desempenho de rede é 

reduzido e acaba ocasionando perdas de pacote, que não são resolvidos com o 

aumento de banda, apesar da melhora. Por isso as colisões devem ser evitadas 

em sistemas industriais, e, para isso, os equipamentos concentradores precisam 

ser mais eficientes. 

 

3.4  Acesso ao meio físico 

 

Somente com a codificação de acordo com as regras hierárquicas da 

ISO/OSI não é possível obter uma comunicação, existe também a necessidade de 

acesso e uso do meio físico de comunicação. Basicamente, três métodos de 

acesso são utilizados.  

 

3.4.1 Mestre-escravo 

 

Esse modelo é utilizado em qualquer topologia, não possuindo 

comunicação direta entre os escravos. O mestre sempre tem acesso ao 

barramento, enquanto o escravo sempre é “questionado”, com a frequência 

dependendo do próprio mestre e do meio de transporte. Esse meio de transporte 

é arbitrário e centralizado (administrador do barramento). Tem tempo de resposta 

determinístico e os escravos podem responder enviando dados [8]. 

 

Figura 3.5 - Modelo Mestre-Escravo 



3.4.2 Passagem de Token 

 

Também utilizado em qualquer topologia, o token circula pela ligação em 

anel, onde qualquer nó pode pegar o token quando o mesmo passar por ele e, 

caso pegue, recebe e/ou envia os dados e passa o token adiante.  

Seu tempo de resposta é semi-determinístico (sem colisões, mas com token), 

meio de transporte arbitrário, mas descentralizado. Tempo de espera é 

desnecessário para o baixo tráfego na rede. 

 

 
Figura 3.6 - Modelo PASSAGEM DE TOKEN 

 

3.4.3 Múltiplo acesso com detecção de portadora 

 

É utilizado na topologia de barramento, tem direitos de acesso iguais para 

cada nó. Seu tempo de resposta é indeterminado e o meio de transporte não é 

arbitrário (sem administrador no barramento).  

A arquitetura Ethernet se baseia nesse modelo, onde cada nó “escuta” o 

barramento e em caso de barramento ocioso, ele tenta enviar dados. Se houver 

colisão, ou seja, se dois ou mais nós tentarem transmitir ao mesmo tempo, é 

efetuado uma nova tentativa, podendo a transmissão ser interrompida, o sinal de 

colisão propagado ou os nós aguardam tempos aleatórios antes de tentarem nova 

transmissão. Na Figura 3.7 nota-se a colisão no momento em que os nós 1 e 2 

tentam se comunicar ao mesmo tempo e ocorre a colisão. 



 
Figura 3.7 - Colisão no Modelo de Múltiplo Acesso 

 

3.5 Concentradores 

 

Numa comunicação com um concentrador de estrela, que são muito 

comuns, especialmente para links óticos, qualquer IED está conectado com outro 

IED. Todas as mensagens de qualquer IED são transmitidas para todos os outros 

IEDs. Nesse caso, os concentradores são chamados de Hub para Ethernet e 

todas as mensagens podem colidir. 

 

Figura 3.8 - Hub para IED 

 



 

Figura 3.9 - Repetidor [10] 

Um repetidor trabalha apenas na camada física (camada 1) conectando 

dois seguimentos de rede iguais e sem filtros, totalmente transparente. Ele 

apenas repete todos os sinais nas duas direções. 

Enquanto isso, um hub (concentrador estrela, mostrado acima) é um 

repetidor multi-porta, difundindo todas as mensagens para todas as portas 

(broadcast). É um domínio de colisão comum para Ethernet. 

Para o melhor desempenho, que é sempre o desejado, as colisões devem 

ser evitadas, com suporte a etiquetas indicando o quadro que possui prioridade. 

Para isso, o Switch é utilizado. 

 

3.6 Switches 

 

O Switch conecta todos os IEDs presentes no barramento, sendo que a 

mensagem do transmissor não é distribuída para todos os outros IEDs, mas 

armazenado em um curto espaço de tempo para análise do endereço do receptor 

e encaminhado apenas para a porta no qual o mesmo se encontra. 



Sabendo o endereço do receptor, uma temporária conexão ponto-a-ponto é 

estabelecida, evitando colisões, além de suportar diferentes prioridades para 

diferentes filas de armazenamento. 

Caso utilizado como ponte (bridge) suporta funcionalidades das camadas 1 

e 2, conectando dois seguimentos de rede iguais e fazendo com que os quadros 

sejam repassados após verificação do MAC adress (endereço físico da placa de 

rede), para que possam ser encaminhados para a porta de destino onde se 

encontra o host de destino. 

Sabendo isso, pode-se dizer que o Switch é uma bridge multi-portas, 

fazendo além da conexão de dois seguimentos de rede iguais, a conexão ponto-

a-ponto intermediária de portas. Possui a função store and forward que permite 

filas separadas para mensagens com etiquetas de prioridade e tem domínios de 

colisão separados porta por porta. 

Switches são utilizados em ambientes de Subestação. Dessa forma, os 

switches tem que preencher os mesmos requisitos de ambiente que um IED de 

proteção, por exemplo. 

Eles podem ser conectados em topologias anel e redes mais complexas. 

Dessa forma, switches tem que suportar um algoritmo de reconfiguração de rede 

comum, em caso de falha na rede, e também devem ser gerenciáveis. 

 

3.7  Topologias 

 

 TOPOLOGIA ESTRELA: 

Nesse caso os IEDs são ligados aos Switches, mas não entre si, então no 

caso de falha do Switch, os IEDs conectados a ele param de se comunicar com 

os outros. 



 

Figura 3.10 - Topologia Estrela funcionando 100% e com falha no Switch 3 [13] 

 

 TOPOLOGIA ANEL: 
 

No caso dessa topologia, além dos IEDs estarem em comunicação com os 

Switches, também se comunicam entre si. Nesse caso, com a falha do Switch 3, 

todos os IEDs ainda conseguem ter as informações necessárias. 

 

Figura 3.11 - Topologia Anel funcionando 100% e com falha no Switch 3 [13] 

 

 TOPOLOGIA SEM ANEL: STP/RSTP 

É um protocolo da Camada de Enlace, inicialmente desenvolvido para 

evitar loops indesejados na rede. Ele determina automaticamente o melhor 

caminho em toda a rede LAN, consumindo pouca banda.  



Consegue recuperar a rede automaticamente na falha de um link, 

procurando um caminho alternativo que já era do seu conhecimento, e é daí que 

tem tolerância a falhas, utilizando um link redundante como backup. 

Com a IEEE 802.1D de 2004, seu tempo de recomposição gira em torno de 

5ms por nó. 

Seu funcionamento ocorre da seguinte maneira: todos os switches 

“negociam” entre si, até decidirem quem será o central (root). Todos os Switches 

calculam a direção e o custo para alcançar o root, sendo que cada switch só 

possui um melhor caminho. Isso é visualizado na Figura 3.12. 

Caso dois switches estiverem na mesma LAN e trocarem mensagens entre 

si, o switch com o menor custo para alcançar o root, continuará conectado a LAN. 

O outro switch irá descartar todos os quadros recebidos daquela LAN abrindo o 

link, evitando o loop. 

 

Figura 3.12 - Topologia Anel sem Loops [12] 

 

3.8  Considerações Finais 

 

São inúmeros os modos para se comunicar. O modelo OSI foi um 

importante passo para definir a comunicação entre equipamentos, mas os novos 



protocolos baseados nesse modelo eram específicos, fazendo com que sua 

padronização, na verdade, não existisse. 

A configuração Ethernet substituiu o cabeamento rígido de antigamente, o 

que reduz o custo consideravelmente, mas também apresenta problemas, sendo 

o principal deles o de colisão. 

Existem vários tipos de conexão, sendo que quanto mais confiável, mais 

complexo e caro ele é. Para garantir que uma falha em um Switch, ou 

rompimentos de uma fibra não influenciem, é necessária aplicar mais conexões 

em um IED, o que gera custo e dificuldade maior de configuração. 

Hubs, Switches e repetidores atuam em diferentes níveis da camada, mas 

todos tem como função a interconexão de aparelhos, a fim de ajuda na 

comunicação. Cada um tem sua peculiaridade, sendo outra escolha a ser feita 

pelo dono do projeto, sabendo que estes também terão que se adequar à Norma 

IEC-61850 para sua aplicação. 

 



4. A NORMA IEC-61850 

 

4.1 Introdução 

 

Com o desenvolvimento tecnológico constante, novos sistemas, mais 

avançados, precisavam se comunicar com sistemas construídos de maneiras já 

ultrapassadas, ao mesmo tempo já prevendo uma evolução, fazendo com que 

sua construção atual também atenda o que se espera no futuro, evitando que vire 

um problema e sejam necessárias novas adequações.  

Utilizando uma analogia onde um grupo de pessoas de diversos países se 

encontra num local e nenhum sabe a língua do outro, desse modo fica impossível 

estabelecer um diálogo, a não ser que exista um indivíduo capaz de traduzir todos 

os idiomas presentes. Isso não exploraria ao máximo a capacidade do encontro. 

Da mesma forma funciona com as concessionárias e suas subestações, onde a 

mesma linguagem é preferencial, e trará o melhor funcionamento [7].  

Esse capítulo abordará os conceitos presentes na IEC-61850, como ocorre 

a comunicação, seus níveis e como os dados são modelados na norma. 

 

4.2 Comunicações entre equipamentos na SE 

 

São considerados três níveis básicos de operação na SE: Nível Estação, 

Nível Vão e Nível Processo.  

 Nível Estação: onde se encontra a interface humano-máquina, nível 

que se recebe os dados necessários para operação; 

 Nível Vão: onde ocorre a proteção e controle do processo. É o nível 

que recebe os comandos do Nível Estação e os dados do Nível 

Processo. 

 Nível Processo: onde o processo realmente ocorre, com todas suas 

informações.  

Existem interoperabilidades no mesmo nível, onde ocorre a comunicação 

horizontal, e entre níveis, onde ocorre a comunicação vertical [7]. A Figura 4.1 

mostra a comunicação horizontal enquanto a Figura 4.2 mostra a comunicação 

vertical, juntamente com as informações trocadas em cada tipo. 



 

 

Figura 4.1 - Comunicação vertical entre níveis de operação, barramento e processo [10] 

 

 

Figura 4.2 - Comunicação horizontal entre níveis de operação, barramento e processo [10] 

Nas comunicações verticais, as informações são transferidas no modo 

Cliente-Servidor, onde os servidores designam todas as informações a um ou 

mais clientes, que iniciam os pedidos de serviço [8]. Quem realiza isso são os 

IEDs que ficam presentes no Nível Vão ou Processo, fornecendo os dados 

requisitados ao cliente, que geralmente se encontra no Nível Estação. Esse 

fornecimento de dados pode ser pré-estabelecido por programação ou solicitação 

à medida que o servidor precise. O cliente pode ser um gateway ou um 

computador da subestação. Visto que é possível ter mais de um cliente, até 

ambos os equipamentos podem ser considerados clientes. 



Todos os equipamentos enviam e recebem informações ou comandos para 

os equipamentos onde estão ligados, podendo também, usá-lo como “ponte” para 

comunicar com um terceiro equipamento conectado, ou seja, a informação passa 

pelo aparelho, mas não é utilizada, apenas retransmitida [13].  

Além de tal comunicação, também há a comunicação serial horizontal, 

presente principalmente no Nível Vão, no barramento de proteção e controle. Isso 

é feito para que outras funções também possam ser contempladas e 

comunicadas à operação, como bloqueio de operações, status de relés 

adjacentes, entre outras. 

Comunicações horizontais são caracterizadas pelo modo Editor-Assinante. 

As informações na rede são distribuídas de forma unicast ou multicast. Isso 

significa que as mensagens podem ser recebidas por um único, ou vários IEDs e 

eles, por sua vez, podem utilizá-la ou não, conforme sua necessidade. O IED 

assinante recebe a mensagem e a utiliza conforme lhe for útil [8]. 

Ao final, com o padrão IEC-61850 aplicado, tudo que está presente na SE 

irá se comunicar, garantindo uma maior precisão e confiabilidade de informações. 

 

4.3 Estrutura da IEC-61850 

 

Com as necessidades já traçadas e o conhecimento do futuro, a norma foi 

feita visando à simplicidade e, com isso, o menor custo. Para tal, definiu-se: 

 As diferentes conexões físicas foram sobrepostas através de adaptadores 

para a entrada ou saída requerida; 

 Para os dados e procedimentos de comunicação devem ser feitas trocas 

de dados; 

 Equipamentos físicos ainda estão sendo desenvolvidos, à medida que o 

tempo passa tais aparelhos aceitam mais e diferentes portas de 

comunicação; 

 Para as funções, ainda não existe uma padronização, mas é o desejado, 

também seguindo a ideia de tornar tudo o mais fácil possível. 

 



Tendo isso definido criou-se a norma, que foi dividida em 10 partes, seguindo 

sempre uma ordem lógica entre aspectos do sistema, configuração e modo de 

dados, ficando definida assim: 

Aspectos do Sistema 

 Informações e compreensão 

Parte 1 – Introdução e Overview 

Parte 2 – Glossário 

Parte 3 – Requisitos Gerais 

 Impacto em ofertas e Condução de Projeto 

Parte 4 – Gerenciamento de Projeto e Sistema 

 Requisitos básicos para o padrão 

Parte 5 – Requisitos de Comunicação para funções e modelos de dispositivos 

 

Configuração 

 Impacto na Engenharia 

Parte 6 – Linguagem de configuração das Subestações 

 Serviços de Comunicações Abstratos 

Parte 7.1 – Princípios e Modelos 

Parte 7.2 – Abstract Communication Services (ASCI) 

 

Modo de dados 

      Parte 7.3 - Data Classes comuns 

      Parte 7.4 - Compatibilidade dos Logical Node Classes e Data Classes 

 Mapeamento para a Rede de Comunicação real (SCSM) 

Parte 8.1 - Mapeamento para MMS para ISO/IEC 8802-3 

Parte 9.1 - Sampled Values over Serial Unidirectional Multidrop Point-to-Point 

link 

Parte 9.2 - Sampled values over ISO 8802-3 

 Testando 

     Parte 10 – Teste de Conformidade [14] 

 

 



4.4 Modelagem de dados 

 

Com a necessidade de modelagem, todos os equipamentos presentes na 

subestação devem ter uma seleção tendo em vista a necessidade de transmissão 

e recepção de dados, de forma não tão complexa, tentando subdividir as funções 

mais comuns no sistema.   

A solução encontrada foi uma divisão em modelo de dados e “pilha de 

protocolos” para comunicação. Dividindo quais os dados devem ser trocados 

numa subestação e como os dados devem ser trocados, para maior rapidez de 

troca de informações [15]. 

A modelagem de dados divide “Dados e Serviços” de acordo com a área de 

subestações. Ocorre, a seleção de informações através de Camadas ISO/OSI do 

fluxo principal de informações. O modo como foi pensado é representado na 

Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 - Solução implantada na IEC-61850 [12] 

Cada atributo específico do equipamento tem diversos valores, que, caso 

necessário à comunicação, é agrupado em objetos, que são trafegados em rede 

de acordo com a ativação de suas funções. Essa troca de dados é padronizada, 

mas as funções não são padronizadas, apenas a comunicação. 

Com todos os dados sendo trocados entre todas as funções alocadas nos 

IEDs, define-se a menor parte da função como Logical Node (LN, nós lógicos), e 



ele efetua operações para o funcionamento geral. Esse LN pode estar alocado em 

diferentes dispositivos físicos, que podem estar geograficamente distribuídos e 

conectados em rede.  

O LN leva dados providos por uma função dedicada para comunicação. 

Isso garante a estabilidade dos serviços em longo prazo e a adequação para a 

evolução das tecnologias de comunicação [15]. 

 

Figura 4.4 - Hierarquia dos dados [10] 

4.5 Grupos de LN 

 

Foram definidos 92 LN pela IEC-61850, identificados por siglas de quatro 

letras [5]. A primeira letra é que define a qual grupo o LN pertence. Os grupos 

são: 

 L – System LN 

 P – Proteção 

 R – Proteção relacionada 

 C – Controle 

 G – Genérico 



 I – Interfaceamento e arquivamento 

 A – Controle Automático 

 M – Medições e medidas 

 S – Sensores e monitoramento 

 X – Chaveamento 

 T – Transformadores 

 Y – Transformadores de Potência 

 Z – Equipamento para sistemas de potência futuros 

EXEMPLOS: 

PDIF – Proteção Diferencial (Differential protection) 

RBRF – Falha do disjuntor (Breaker failure) 

XCBR – Disjuntor (Circuit Breaker) 

CSWI – Controlador de Switch (Switch Controller) 

MMXU – Unidade de Medição (Measurement Unit) 

YPTU – Transformador de Potência (Power Transformer) 

Independente do IED e sensor, o agrupamento das funções é contemplado 

da mesma maneira, entre funções de controle e proteção, medições e disjuntor. 

[14]. A Figura 4.5 mostra a Integração de Funções de controle e Proteção em um 

mesmo IED, com os diversos nós lógicos alocados em seus respectivos IEDs em 

duas condições distintas [5]. 

 

Figura 4.5 -Integração das Funções num IED, demonstrando seus LN [5] 

 



4.6 Livre alocação de LN 

 

A livre alocação de Logical Nodes para os equipamentos é baseada na 

livre alocação das funções no equipamento. Isso faz com que o programador e a 

arquitetura da SE possa ser mais maleável e de acordo com a necessidade e 

característica principal. 

O suporte para essa livre alocação (entre funções e subfunções do LN) 

permite uma otimização dos sistemas de hoje e amanhã, também considerando a 

facilidade para mudanças com essa livre alocação. 

Obviamente, não podem ser feitas totalmente de acordo com o gosto de 

quem opera, existem regras, no conceito da IEC-61850, que ditam essa “livre” 

alocação, de forma que não perturbe a interoperabilidade [14]. 

 

4.7 Serviços de Comunicação 

 

Na comunicação existem tipos de acesso, tipos de transferências de dados 

para serviços. Para determinados valores e atributos, apenas o tipo de 

transferência Read estaria disponível, como leitura de medições, enquanto para 

outros, poderia ser atribuído à função Write de escrita, utilizado para vários tipos 

de comando.  

Um equipamento pode também ter serviços de acesso do tipo Control, 

onde é selecionado se ele operaria diretamente, ou deveria selecionar para 

depois operar. 

Event oriented é o serviço que faria a comunicação com os relatórios, 

gravando cada evento e repassando ao local para armazenar a estampa de 

tempo dos eventos em um log. Para o caso de File Transfer entram dois tipos: o 

download, para casos de necessidade de softwares ou parâmetros, e o upload 

com informações de monitoração. 

Todos esses serviços acima listados tem um nível de mensagens. A norma 

os divide em sete (de acordo com urgência) níveis, os que têm a necessidade 

mais crítica são: Transfer of generic object oriented system event (GOOSE) e o 

Transfer of sampled values (SV) – analógicos [15].  

 



EXEMPLO: SELECT BEFORE OPERATE 

Utilizando a função de selecionar antes de realizar a operação como um 

exemplo de um tipo de serviço, vê-se a linha de comando que se está sendo 

traçada. A Figura 4.6 mostra o esquema de operação do comando. 

 
Figura 4.6 - Esquema de operação de comando com Select Befor Operate [10] 

 
Na IHM o operador seleciona o disjuntor (XCBR) que deseja fazer a 

operação. Ao ser selecionado, o disjuntor manda a resposta mostrando que foi 

corretamente selecionado, mostrando intertravamentos e possibilidade de 

operações, pelo LN de controle de circuitos para comandos. Após isso o operador 

manda a função a ser realizada, e da mesma forma o disjuntor responde após a 

confirmação de operação.  

Num outro instante, após a realização do comando, o disjuntor, através do 

LN de Indicação de Posição do disjuntor, informa a nova posição para o operador 

na IHM, e quando essa mudança estiver indicada, é quando se considera o fim do 

comando. 



 

4.8 Considerações Finais 

 

Existem vários tipos de comunicação numa Subestação que podem ser 

divididos entre três níveis. Essas comunicações horizontais e verticais que 

antigamente eram feitas somente com ajuda de gateways, hoje pode ser livre 

entre equipamentos graças à aplicação da norma. 

Um passo inteligente para a simplificação dela foi a criação dos Logical 

Nodes, modelando os dados existentes para uma comunicação rápida e eficiente, 

definidos basicamente em 92 grupos, mas sendo “livre”, desde que atenda às 

exigências presentes na norma.   



5.  COMUNICAÇÃO MODELO IEC-61850 

 

5.1 Introdução 

 

 
Esse padrão mudou também um pouco a forma de regras hierárquicas, 

dividido basicamente em três modos: 

 Modo de dados específicos para Automação de Subestações: são 

mudanças realizadas lentamente, onde objetos e serviços, mensagens 

GOOSE, comunicação Cliente/Servidor e Sampled Values se encontram, 

sendo as mensagens e os Sampled Values em comunicação em tempo 

real com as camadas mais baixas, como Ethernet [13].  

 Tecnologia da comunicação: mudanças realizadas com rapidez e muita 

frequência, que são os níveis mais básicos de codificação, estando 

presentes TCP/IP, MMS e Ethernet. 

 “Divisão dos mundos”: mudanças que ocorrem de forma independente no 

decorrer do tempo. Ele mapeia comunicações, como do servidor/cliente 

para os níveis de MMS, tendo a interface ASCI (Abstract Communication 

Services Interface) entre elas. Os pacotes GOOSE e Sampled Values 

possuem maior prioridade de comunicação e, mesmo passando por essa 

interface, já vão direto para os níveis Ethernet, afim de maior rapidez de 

ação [11]. 

 

5.2 Linguagem SCL 

 

A descrição formal que é necessária para obter a interoperabilidade é 

fornecida pela Linguagem de Descrição da Configuração da Subestação (SCL). 

Ela tem como objetivo a padronização e formato de troca de dados uniforme, 

documentação eletrônica e arquivamento, redução de erro (por check de sintaxe) 

e suporte ao modelo aplicado. Isso garantiria a compatibilidade nas trocas de 

informações entre os IEDs. 

 A SCL é baseada em uma linguagem XML (eXtended Markup Language), 

e é definido no item 6 da IEC-61850, sendo utilizada para descrever:  



 Exatamente um IED com as suas capacidades (arquivos .ICD); 

 Um unifilar da subestação e os logical nodes necessários (arquivos .SSD); 

 Todos os IEDs, a seção de configuração da comunicação e a seção de 

descrição da subestação (arquivos .SCD); 

 Um IED “destacado” de um projeto. A seção de comunicação descreve seu 

endereço. A seção da subestação relacionada a esse IED pode estar 

presente e deve ter nomes de acordo com os nomes específicos do 

projeto. É basicamente um .SCD com apenas os dados que o IED precisa 

saber (arquivos .CID). 

Resumindo, a SCL possui informação de topologia de equipamentos 

primário e secundário, a capacidade de funcionalidade de IEDs e ajuste de 

comunicação também para os IEDs. Contem, também, a relação entre 

equipamentos primários e IEDs e a própria definição do modelo. 

A definição da linguagem SCL é uma grande vantagem da IEC-61850, já 

que permite a concepção de ferramentas de geração automática de bases de 

dados em todos os níveis de trabalho. A estruturação dos dados em nós lógicos, 

dados e atributos com semântica bem definida permite que as informações 

configuradas nos IEDs possam ser importadas diretamente, sem necessidade de 

tabelas de conversão e endereçamentos [5].  

 

5.3 Serviços de tempos críticos – GOOSE e SV 

 

Alguns poucos dados como bloqueio, posição, trip, deve ser transmitido de 

forma muito rápida e confiável. Para valores binários o GOOSE, em inglês 

Generic Object Oriented System Events, é o serviço de tempo crítico utilizado na 

automação de subestações. Devido a essa criticidade, está em comunicação de 

tempo real direto com a camada Ethernet. 

Nas mensagens GOOSE é utilizado um dataset (Grupo de dados), e sua 

informação é configurável. Uma grande vantagem de mensagens GSE é que 

utilizam a própria rede para a troca de mensagens, dispensando cabeamento 

para ligações físicas [7].  

Os Reports, ou relatórios, são requeridos eventualmente pelo usuário, mas 

sempre devem ser gerados em casos de eventos e armazenados na memória.  



Os Samped Values possuem condições para envio, que são chamados de 

“clock events”. 

Podemos dizer que GOOSE, Reports e SV têm coisas em comum, já que: 

enviam dados de forma “espontânea”, ou seja, sem serem questionados pelo 

Cliente, todos possuem DataSets que definem os dados a serem transmitidos por 

esses serviços, as condições para envio dos eventos são definidos em Control 

 

5.3.1 Mensagens GOOSE 

 

Seu tempo de transmissão é por volta de 5ms [15]. 

As mensagens de tempo GOOSE não são confirmadas apesar de poderem 

transportar importantes mensagens de tempo crítico como um bloqueio ou um 

trip. Entretanto, um mecanismo especial de repetição garante a apropriada 

confiabilidade da transmissão sem a perda dessa informação. Características 

principais são a comunicação horizontal entre IEDs, mensagem multicast 

(transmissão para um grupo de estações), mensagem de alta velocidade, objeto 

binário e alta probabilidade de entrega. 

 
Figura 5.1 - Medição do tempo de transferência GOOSE de acordo com a IEC-61850 [7] 



O mecanismo da mensagem GOOSE ocorre da seguinte forma: num 

tempo Tmáx, quando não há mudança de estado, essa mensagem é 

continuamente enviada. Quando ocorre uma mudança de estado na variável, 

esse novo estado é transmitido num período Tmínimo, diminuindo a frequência de 

repetição até que o período iguale o Tmáx novamente. 

Além disso, a mensagem GOOSE tem outro parâmetro chamado Time 

Allowed to Live. O receptor aguarda um tempo máximo, maior que Tmáx, para 

invalidar o ponto caso não receba mais a mensagem do emissor [7]. 

Em relação ao meio físico, da comunicação por fiação, o GOOSE leva 

vantagem em: os relés compartilham uma rede em comum, possui o número de 

ligações para N relés é N, os relés enviam seus status para todos os outros 

usando GOOSE e esses status são trocados continuamente, tem redução de 

entradas binárias e fios, flexibilidade na programação é independente da fiação, 

status são conhecidos antes do seu uso, e possui mais desempenho com mais 

dados. A fiação ainda leva vantagem em alguns aspectos, já que a mão de obra 

não deve ser especializada, diferentemente de GOOSE, a solução é aceita em 

qualquer mercado, e o ciclo de vida ilimitado, o fio sempre será fio. 

 

5.3.2 Sampled Values 

 

Assim como o GOOSE é utilizado para valores inteiros, quando há a 

necessidade de valores analógicos serem transmitidos rapidamente, geralmente 

para sincronização, o serviço utilizado é o Sampled Values, esses tempos 

precisam ser transmitidos tão rápido quanto o tempo de reação da proteção. 

O sincronismo de tempo crítico nesses casos é próximo de 1µs. Os valores 

precisam ser bem sincronizados para comparação das ondas senoidais ou para 

calcular os fasores. 

Os dados de sampled values (SV) não são confirmados, mas a perda de 

alguns valores é manejada sem problemas por funções que os recebem. Ex. 

algoritmos de proteção [7]. 

 

 



5.4 Comunicação fora tempo crítico 

 

A comunicação utilizada para serviços que não são de tempo crítico é a 

Cliente-Servidor. Pegando como referência as 7 camadas do modelo ISO/OSI, 

pode-se dizer que uma ação ponto-a-ponto é estabelecida, supervisionada e, 

talvez, terminada.  

Nela, a comunicação MMS é criada dinamicamente (endereços de 

servidor, autenticação), com o número máximo de conexões sendo definidos pelo 

IED, de acordo com sua implementação, sendo um mecanismo muito confiável. 

Os telegramas são “validados” nas camadas inferiores, e não são perdidos, 

desde que telegramas com erros possam ser reenviados novamente. 

Tal mecanismo é cômodo, pode ser utilizado do seu escritório ou da 

internet, mas, pelo tempo gasto para tal, não é adequado para comunicações de 

tempo crítico. 

A recepção de um report pode ser confirmada e no caso de perdas podem 

ser repetidas, usando as 7 camadas e leva algum tempo. 



6. APLICAÇÕES DIRETAS DA NORMA IEC-61850 

 

6.1 Introdução 

 
Através da rede IEC-61850 com uma arquitetura onde estão presentes três 

IEDs (dois relativos aos Disjuntores de entrada e um relativo ao Disjuntor TIE os 

interligando) conectados em anel junto a um Switch, que transmite o sinal para 

um Supervisório e um Servidor de Oscilografia. 

O supervisório aquisita dados para centro de controle e IHM e é visualizado 

via WebServer. 

Nessa arquitetura: intertravamentos, controle e proteção ocorrem por 

tráfego de dados GOOSE pelos vãos. As imagens se referem à IEDs GE e 

Siemens, sendo o segundo exclusivamente o que comanda o Disjuntor TIE. 

6.2 Transferência Automática 

 

Figura 6.1 - Passo-a-passo da lógica de Transferência Automática 

Na condição ideal, os disjuntores DJ52.A e DJ52.B permanecem fechados 

e o DJ52.C aberto. Cada linha alimenta diretamente as cargas conectadas a sua 

semi-barra, é a primeira situação de acordo com a figura. 



Os IEDs de entrada não possuem intertravamentos entre si, então coletam 

informações e controlam apenas o vão que foram designados.  

Caso ocorra uma abertura por subtensão (27) de qualquer uma das 

entradas de alimentação (no exemplo, Alimentador B), o IED-B manda uma 

sinalização de disjuntor aberto para o IED-C da barra, sendo a segunda parte da 

figura. 

O TIE (IED-C) deve realizar o check de sincronismo entre as duas semi-

barras e após isso fechar o disjuntor DJ52.C. Com isso as cargas ficam 

alimentadas pelo Alimentador A. Os motores da semi-barra B, após essa 

manobra, executarão a reaceleração, religamento automático e escalonado das 

cargas, até que possam operar normalmente. 

O IEC-C sinaliza ao IED-A da manobra feita sobre o disjuntor 52.C está 

fechado. O IED-A pode trocar seu ajuste de proteção para manter a seletividade 

entre os IEDs A e C, lógica que também será abordada a seguir. 

Após a anulação da falta sobre o disjuntor B e o nível de tensão nela for 

estabilizado em seu valor nominal, o IED conta esse tempo de estabilização de 

tensão, e verifica o sincronismo entre a barra e a entrada. 

Com um comando via operador de normalização é fechado o disjuntor, 

sinalizando via Goose para o IED-C da barra. O IED-C checa se o disjuntor da 

entrada foi corretamente fechado e abre o disjuntor DJ52.C, desacoplando 

novamente as barras, retornando à situação inicial. O tempo paralelismo de 

entradas é configurável com um mínimo de 50ms, neste período as entradas 

estarão paralelas, podendo assim reestabelecer a operação normal sem o PICK 

(sem queda de tensão). Encontra-se, então, ao estado inicial presente na primeira 

parte da figura. 



6.3 Reaceleração 

 

Figura 6.2 - Lógica de Reaceleração 

Em operação normal, temos alimentação por ambas as entradas e os 

motores conectados na barra. Quando ocorre o caso anterior, de transferência 

automática nas linhas, e ocorre o PICK de subtensão na barra transferida.  

Quando a tensão é reestabelecida, o IED C é o responsável pelo 

fechamento escalonado dos disjuntores dos motores, executando assim a 

reaceleração dos motores. 

6.4 Troca dinâmica de grupo de ajuste de proteção 

 

Figura 6.3 - Funcionamento da Troca dinâmica de grupo de ajuste de proteção 

Como visto no caso da Transferência Automática, as entradas podem 

operar em II (Duplo I) ou em L, dependendo da alimentação das semi-barras e 



do fechamento dos disjuntores do TIE e entradas. Independente disso é possível 

executar uma lógica para troca do grupo de ajuste. 

Os IED possuem até 4 grupos diferentes de ajustes que podem ser 

trocados dinamicamente com o relé em operação sem comprometer o algoritmo 

de proteção. Com a troca de ajuste dinâmica de acordo com a configuração (“II” 

ou ”L”) é utilizado para deixar a proteção mais seletiva, mesmo com 

características de curto-circuito diferentes de entradas e semi-barras. 

6.5 Proteção: Relé de bloqueio do Trafo (86T) 

 

Figura 6.4 - Antes e depois no caso da presença de lógica de relé de bloqueio do Trafo 

No caso da atuação da proteção diferencial (87) ou qualquer outra 

proteção, intrínseca, por exemplo, do transformador, irá ocasionar a atuação do 

relé virtual de bloqueio 86T. 

 O 87 provoca a abertura dos disjuntores à montante e à jusante, isolando o 

transformador. O Sinal de 86T é enviado via rede para o bloqueio dos disjuntores. 

O 86 recebido via GOOSE entra na lógica de bloqueio de fechamento dos 

disjuntores, intertravando os mesmos. 



6.6 Falha Disjuntor (50BF) 

 

Figura 6.5 - Falha Disjuntor 

Sempre que ocorrer uma falta, o relé efetua o dispare de proteção para 

abertura do disjuntor e começa a contagem do tempo até a falha disjuntor. Se o 

disjuntor não abrir ou a falta continue presente e o tempo chegue ao limite, a 

proteção de falha disjuntor é atuada. 

A proteção 50BF é o gatilho para disparo da proteção do disjuntor à 

montante, abrindo e fazendo com que a falta deixe de existir. 

6.7 Bloqueio Reverso (Seletividade Lógica) 

 

Figura 6.6 - Funcionamento da Seletividade Lógica 

Ocorrendo o curto-circuito F1 conforme indicado na figura acima, o TIE e a 

entrada B serão sensibilizados entrando em pick-up. O relé do TIE envia sinal via 

rede GOOSE aos relés da entrada, bloqueando a função de sobrecorrente 



instantânea o DJ52.A. O relé IED-C é sensibilizado enxergando qualquer falta à 

sua frente, eliminando a alimentação da falta rapidamente. 

Cessando-se a sobrecorrente, todos os sinais de bloqueio são cortados. 

Desta maneira, somente as cargas que estavam na mesma barra da falha serão 

desligadas, permanecendo a alimentação das cargas da outra barra. 

 



6.8 Considerações finais 

Existem diversas operações e proteções do sistema que dependem da 

comunicação entre os relés que comandam os disjuntores. Isso é essencial para 

que o sistema seja completo, protegendo e dando uma nova gama de opções 

para o operador tenha o poder de determinar o arranjo da alimentação de cada 

carga, sem por o sistema em risco. 

Como as interoperabilidades entre IEDs são ponto chave para que essas 

operações citadas ocorram, é muito necessário também que a comunicação entre 

eles seja rápida e eficiente, que é o propósito da IEC-61850 e, caso eles sejam 

configurados corretamente, isso se aplicará e dará uma maior confiabilidade ao 

Sistema Elétrico.  



7. ESTUDO DE CASO 

7.1 Introdução 

Como dito, a base da IEC-61850 é a interoperabilidade, que gera a 

facilidade de comunicação entre equipamentos de diferentes fabricantes. Com o 

objetivo de comprovar tal eficácia, foi criada uma arquitetura unifilar de uma 

subestação real, que se encontra no Anexo I ao final do trabalho. 

Com o auxílio de relés da linha UR da GE e Siprotec 4, da Siemens, já 

configurados com as lógicas de: Seletividade Lógica e Falha Disjuntor e 

Transferência Automática, que já foram explicadas nesse trabalho. O diagrama 

lógico desses relés se encontra no Anexo II. 

 Serão monitorados os tempos de troca de informações entre tais 

equipamentos no momento em que há a alteração de um ponto, desde o envio 

até o destino confirmar seu recebimento.  

7.2 Relé GE família 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. 

A lógica que determina a interação de entradas, características e saídas é 

reconfigurável através do uso de equações lógicas. As entradas e saídas remotas 

que podem ser enviadas através da 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. [16] 

7.3 Relé SIPROTEC 7SJ64 Siemens 
O relé escolhido para comunicar com o GE foi o Siprotec 7SJ64.  

O Siprotec 4 7SJ64 pode ser usado como um controle de proteção e relé 

de monitoramento para alimentadores de distribuição e linhas de transmissão de 

qualquer tensão em redes que estão ligados à terra (aterrados), de baixa 

resistência ligado à terra, desaterrado, ou de uma estrutura de ponto neutro 

compensado. O SIPROTEC 7SJ64 está equipado com uma função de sincronia 

que fornece 'verificação de sincronia' nos modos de operação e 'comutação 



assíncrono/síncrono". Proteção do motor compreende monitoramento tendência, 

rotor bloqueado, bem como estatísticas do motor.  

O 7SJ64 está apresentando as "funções de proteção flexíveis". Até 20 

funções de proteção podem ser adicionados de acordo com as necessidades 

individuais. Assim, por exemplo, a proteção de taxa de frequência de troca ou de 

proteção de potência reversa pode ser implementada.  

O relé fornece funções de controle e automação locais de fácil utilização. O 

número de manobra controlável depende apenas do número de entradas e saídas 

disponíveis. A lógica programável integrado (CFC) permite que o usuário para 

implementar suas próprias funções, por exemplo, para a automação de manobra 

(bloqueio). Capacidade CFC é muito maior em comparação com 7SJ63 devido à 

prolongada de energia da CPU. O usuário é capaz de gerar mensagens definidas 

pelo usuário também. [17] 

7.4 Configuração 

Através dos softwares responsáveis pela configuração de cada relé, foram 

inseridas as lógicas que desejávamos em cada. Alimentador do Painel e TIE são 

contemplados com todas as lógicas, enquanto o Alimentador de Motor não possui 

a lógica de Transferência Automática. 

Com isso devidamente configurado, o objetivo passa a ser a comunicação 

entre os quatro dispositivos. Como todos enviarão e receberão mensagens, a 

configuração dessa comunicação será demonstrada pelo envio e recebimento de 

cada IED, com seu respectivo software. 

7.4.1 Comunicação Relé GE 

7.4.1.1 Transmissão de dados F35 

Para a configuração da transmissão das mensagens GOOSE será 

exemplificado o passo-a-passo para a transmissão dos pacotes do típico DAM – 

Disjuntor Alimentador de Motor.  

O primeiro passo é definir o endereço de IP do IED responsável pelo 

disjuntor Alimentador de Painel. Isso pode ser alterado tanto pela IHM do relé 

quanto pelo seu software. A Figura 7.1 mostra isso. Definimo-lo na aba Setup-

>Communications->Network. Além do IP, a máscara de rede, que é um número 

de 32 bits usado em um IP para separar a parte correspondente à rede pública, à 

subrede e aos hosts. No estudo será utilizada a máscara default do equipamento: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IP


255.255.252.0, que garante que a última parte do endereço seja livre para definir 

o endereço do IED, enquanto as outras partes são consideradas o endereço do 

sistema. Também se pode escolher o gateway e os tipos de operação se são Full-

Duplex ou Half-Duplex, ou seja, se eles podem se comunicar simultaneamente ou 

não.  

 

Figura 7.1 - Configuração do IP do IED 

Em seguida definem-se os pontos que serão desejados repassar a outros 

equipamentos, no caso, as Saídas Virtuais que programamos nele, presentes na 

aba GGIO1. Esse GGIO1 está presente na aba de comunicação específica para a 

IEC-61850. Nele são transmitidos os pontos de Status, enquanto no GGIO2 são 

transmitidos os pontos de Controle, GGIO3 identifica os pontos recebidos pelo 

IED (binários ou análogos) e o GGIO4 os pontos análogos. Como mostra o 

diagrama lógico ao final, as Saídas Virtuais de Automação 1 e 2 (Automation 

Virtual Outputs – AVO), representam as saídas das lógicas Falha Disjuntor e 

Seletividade Lógica, respectivamente. Existem muitas opções que podem ser 

transmitidas, como, sobrecorrente instantânea, Dispositivo Remoto Online, entre 

outras, mas para o caso, só desejamos que as duas AVOs programadas sejam 

repassadas para outros IEDs.  Esse passo é representado pela Figura 7.2. 



 

Figura 7.2 - Configuração do GGIO1 

Tendo isso pronto, é a hora de verificar com quais relés o DAM irá se 

comunicar e quais serão os pontos enviados. 

Habilitamos o primeiro pacote GOOSE disponível (são disponibilizados 8). 

Para facilitar a identificação dele na rede, é possível colocar um ID nele, no caso, 

utilizamos “DAM_BarraA”, especificando que ele é o Disjuntor Alimentador de 

Motor presente na Barra A.  

O destination MAC é onde colocamos o endereço MAC da rede ethernet, 

que deve ser um endereço multicast, podendo até ser o endereço MAC do IED 

que está sendo configurado, e configurando um bit para multicast. Por ser uma 

mensagem multicast (jogada na rede para que os destinatários que quiserem a 

pegarem), não faria sentido colocar o MAC do destinatário, pois seria uma 

mensagem com um destinatário específico. O pacote GOOSE criado tem o 

objetivo de chegar à entrada do painel e no TIE. Também definimos a prioridade 

da mensagem na VLAN e a identificação numérica da VLAN a ser utilizada.  

O parâmetro ETYPE APPID permite a seleção de um ID específico para 

cada dispositivo que o GOOSE manda. Basicamente, ele filtra um pouco o 

destinatário das mensagens, sendo que quem não tem o mesmo APPID ignora as 

mensagens. Em situações que não é utilizado, esse parâmetro é deixado com o 

valor nulo. 

ConfRev é uma ferramenta disponível para os IEDs já instalados. A cada 

alteração feita no pacote de mensagens GOOSE, desde seu ID até o conteúdo da 

mensagem, o relé automaticamente adiciona um ao valor atual. Isso serve como 



base para saber se mexeram nesse parâmetro, que talvez tenha sido a causa que 

impossibilitou comunicação. A norma define isso no Capítulo 7 Parte II. 

A curva de retransmissão é definida em Agressive ou Relaxed onde o 

primeiro indica que para cada parada de transmissão, a mensagem tenta ser 

retransmitida mais vezes num curto espaço de tempo (primeira 0ms depois do 

evento, depois 4ms, 8ms e 16ms no modo Agressive, contra 0ms depois do 

evento, 100ms, 200ms, 700ms da mensagem em modo Relaxed). 

Por último configuram-se os Datasets a serem enviados dentro do pacote 

GOOSE. Nele colocam-se os GGIOs que já foram configurados anteriormente. No 

estudo em questão, na primeira e segunda posição foram colocadas as posições 

1 e 2 do GGIO1, que são as AVOs já setadas. A Figura 7.3 mostra tudo isso. 

 

Figura 7.3 - Configuração da mensagem transmitida 

Finalizando essa etapa, o IED já está transmitindo mensagens. A diferença 

entre o Disjuntor Alimentador de Motor da Barra A para a Barra B se consistirá no 

Destination Mac e IP, que identificam melhor o IED. Fora isso, a base da 

configuração é idêntica. 

Para configurar o IED de modo que ele receba os Pacotes GOOSE, 

primeiro é necessário definir em qual pacote GOOSE de entrada que ele 

receberá. É muito importante que o pacote de recepção do IED tenha o mesmo 

número de Dataset Itens do pacote de transmissão. Não é esperado que esse 

IED receba nenhuma mensagem, somente transmita. Com isso, os IEDs 

alimentadores de motor, estão prontos para o teste.  



7.4.1.2 Recebimento de dados relé F35 

Para esse caso o típico utilizado é o DEN – Disjuntor de Entrada. Ele além 

de receber GOOSE também precisará transmitir para que toda a lógica presente 

na SE possa ser efetuada. Depois de realizada a configuração da transmissão 

como o Tópico 7.4.1 diz, chega-se a hora de configurar o recebimento. 

Esse típico receberá as mensagens de Seletividade Lógica e Falha 

Disjuntor do DAM, e, além desses mesmos, o Fechamento por Transf. Automática 

do TIE, totalizando 5 pontos. Esses pontos serão tratados como Remote Inputs 

(entradas remotas), e poderão ser utilizados em lógicas para qualquer interesse. 

Sabendo-se que serão recebidos 5 pontos de 2 equipamentos diferentes, 

pode-se dizer que serão recebidos 2 pacotes GOOSE com 2 e 3 DataSetItem 

(configurados no envio de mensagem) para cada pacote, e é exatamente isso que 

é feito na função do programa “Reception”, como mostra a Figura 7.4. Nota-se 

que a única configuração nesse caso é o número de DataSetItem de cada pacote 

GOOSE e em qual pacote ele se localiza. No caso desse exemplo, o GOOSEIn 1 

será o GOOSE recebido pelo DAM e o GOOSEIn 2 o GOOSE recebido pelo TIE. 

 

Figura 7.4 – Configuração de DataSetItem 



É importante salientar que caso o número de DataSetItem transmitidos seja 

diferente do número configurado para receber, a comunicação não é estabelecida 

entre os dois equipamentos. 

Numa outra aba é configurado os Dispositivos Remotos (Remote Devices) 

que o IED estabelece comunicação. Como citado acima, o primeiro é o DAM e o 

segundo o TIE. Também é possível configurar o ETYPE APPID para pegar as 

mensagens mais restritas. A Figura 7.5 mostra essa configuração.  

 

Figura 7.5 - Configurando os Dispositivos Remotos 

 A última parte é a utilização dos pontos recebidos. O aparelho da GE tem 

uma limitação de 32 pontos remotos a serem utilizados, e muitas vezes os 

pacotes GOOSE têm mais que isso. Nessa aba somente os pontos a serem 

utilizados pela lógica são configurados, cada um em seu devido Remote Input, 

identificando qual é o GOOSE a que pertence e em qual DataSetItem ele está, 

como representa a Figura 7.6. 

 

Figura 7.6 - Configurando as Entradas Remotas 



Agora já é possível desenvolver todas as lógicas do IED DEN que 

dependiam do recebimento de pontos externos a ele e a comunicação entre os 

dois está devidamente estabelecida. 

7.4.2 Comunicação Relé Siemens 

Assim como é o caso da GE, a Siemes criou o software Digsi para ter uma 

interface de configuração mais fácil com seu relé. Sua interface também é muito 

intuitiva, lembrando a janela de navegação do Windows Explorer, no formato de 

janelas, como mostra a Figura 7.7. 

 

Figura 7.7 - Tela Inicial do Digsi para cada IED 

Com o objeto do IED devidamente configurado, o primeiro passo se torna 

configurar a comunicação do mesmo. 

7.4.2.1 Recebimento Relé Siemens 

Ao selecionar a aba de comunicação, a opção de configurar o IP deles já é 

mostrada, de acordo com a Figura 7.8. No caso do estudo, apenas um IED tem o 

IP modificado para a faixa já setada no primeiro momento. 



 

Figura 7.8 - Definindo o IP do IED Siemens 

No segundo passo, a parte de linkagem das mensagens, existirá uma aba 

mostrando a fonte do ponto que será recebido, que são os dados transmitidos dos 

outros IEDs. Esses pontos estarão divididos de acordo com os Logical Nodes 

explicados e serão linkados à nova utilização dele no Equipamento, que já deve 

ser previamente configurada na lógica. 

Ao acessar o resumo do relé é possível ver uma tabela com todos os 

pontos que ele recebe, como mostra a Figura 7.9. 



 

Figura 7.9 - Resumo de Pontos Recebidos do IED 

7.4.2.2 Transmissão Relé Siemens 

De maneira mais intuitiva do que o relé da GE, o Digsi trata a transmissão 

simplesmente como a maneira inversa da comunicação. Simplesmente 

selecionam-se os pontos a serem transmitidos e colocam onde serão utilizados. O 

GOOSE feito a partir do mesmo já é devidamente criado e posto em 

comunicação. Também existe uma janela de resumo dos pontos transmitidos para 

outros relés, como mostra a Figura 7.10.  



 

Figura 7.10 -  Resumo dos pontos transmitidos do IED 

 

É visto que para transmissão não há limite de pontos, diferente da 

recepção, onde apenas um ponto é linkado ao ponto recebido, para não haver 

conflito de estados. 

Finalmente é configurada a lógica do TIE no relé. O Anexo II mostra o 

diagrama lógico dessa configuração. Essa lógica é feita por um Ladder, como 

mostra a Figura 7.11. Com isso já será possível utilizar todos os pontos 

configurados como saída para uma determinada comunicação, enquanto os 

pontos de entrada já foram devidamente setados nas lógicas como Entradas 

Remotas. 

 

Figura 7.11 - Janela de Lógicas 



7.4.3 Resumo das comunicações 

O Anexo II mostra os pontos e com qual relé cada um comunica. A fim de 

facilitar o entendimento, a Tabela 1 mostra, resumidamente, o ponto que cada 

IED envia para o outro, enquanto a Tabela 2 mostra o recebimento de dados. 

Tabela 1 – Envio de dados entre os IEDs 

Típico Envia Para 

DAM e DAP 
Seletividade Lógica TIE e DEN A/B 

Falha Disjuntor TIE e DEN A/B 

DEN A e B 
Subtensão TIE 

Posição Disjuntor TIE 

TIE 

Seletividade Lógica DEN A e B 

Falha Disjuntor DEN A e B 

Fechar por Transf. Autom. DEN A e B 

 
Tabela 2 – Recebimento de dados entre os IEDs 

Típico Recebe De 

DAM e DAP - - 

DEN A e B 

Seletividade Lógica TIE e DAM/DAP 

Falha Disjuntor TIE e DAM/DAP 

Fechar por Transf. Autom. TIE 

TIE 

Seletividade Lógica DAM/DAP e DEN A e B 

Falha Disjuntor DEN A e B 

Subtensão DEN A e B 

Posição Disjuntor DEN A e B 

 
 

7.5 Teste da Interoperabilidade 

Agora é possível fazer o teste de troca de pacotes entre os IEDs. A 

medição desse tempo é realizada pelo software Enervista novamente, que possui 

um analisador que permite que a captura e navegação interativamente no tráfego 

de pontos que são utilizados em sua comunicação. Ou seja, com o auxílio de uma 

estação de computador em rede com os relés, é possível que medir o horário que 

um IED manda um pacote e o tempo que o IED confirme o recebimento dessa 



mensagem. Com tudo isso já pronto, todas lógicas presentes nos IEDs serão 

testadas. 

7.5.1 Seletividade Lógica 

Caso o disjuntor DAM sofra um curto-circuito, o disjuntor de entrada e o 

disjuntor de interligação, DEN e TIE, também serão sensibilizados pelo mesmo 

curto, mas, para evitar que todo o painel seja desenergizado ao invés de somente 

a carga afetada, o disjuntor DAM enviará a mensagem para bloquear a abertura 

do disjuntor de entrada. Nesse caso é forçado o valor da saída virtual (AVO) para 

verdadeiro e transmitido esse dado para o outro Disjuntor. Após isso, DAM e TIE 

devem ter a suas lógicas de “Seletividade Lógica” no nível verdadeiro. 

Com a interoperabilidade funcionando perfeitamente, o interesse passa ser 

o tempo que a operação demorou, para comprovar sua eficácia.  

O Enervista auxilia nessa parte da experiência. É possível monitorar o 

TimeStamp, que mede quando uma mensagem sai e o tempo que ela chega em 

outro. Como visto em seu campo Date/Time, na Figura 7.12, a mensagem 

enviada pelo DAM ocorreu às 19:07:27.740248 e seu recebimento confirmado às 

19:07:27.770141, fazendo com que o tempo de operação seja igual à 29.8ms. 

 

 

Figura 7.12 - Tempo Seletividade Lógica 

 

7.5.2 Falha Disjuntor 

Seguindo o exemplo anterior, o mesmo DAM após bloquear a abertura dos 

disjuntores à montante, por alguma falha interna, não conseguiu abrir o seu 

contato. O IED detectando isso gera a mensagem de falha e envia para os outros 



Disjuntores para que o curto-circuito seja cessado por esses outros, mesmo que 

cargas a mais nesse caso sejam desenergizadas. O ponto de Falha Disjuntor é 

gerado no DAM e será repassado para os IEDs TIE e DEN.  Com esse recebi-

mento, o alimentador dessa carga deve abrir instantaneamente. 

Novamente é comprovada a comunicação entre equipamentos. Essa 

situação de curto-circuito é perigosa e requer uma atuação rápida dos disjuntores 

para uma proteção mais eficaz, e o WireShark mostra, pela Figura XX que a 

diferença entre o envio e recebimento do GOOSE referente à Falha Disjuntor foi 

de 14.5ms. 

 

 

Figura 7.13 - Tempo Falha Disjuntor 

7.5.3 Transferência Automática 

Finalmente, seguindo a lógica de Transferência Automática, inicialmente é 

preciso que a operação esteja de forma que as barras estejam sincronizadas (no 

caso de barras energizadas), ou seja, é necessário que ângulo, tensão e 

frequência estejam iguais. Tendo essa premissa, apenas pelo comando é 

possível realizar isso. 

No caso de subtensão em uma das barras, que será o simulado, o bit de 

Subtensão da Barra B será setado em nível verdadeiro, de forma que o TIE 

receba esse bit e abra o Disjuntor B e Feche o Disjuntor A, realizando, assim, a 

Transferência Automática. 

Forçando o ponto de Subtensão Barra B para o nível lógico verdadeiro, é 

esperado que, o TIE feche a Entrada A. Novamente pelo TimeStamp dos 

equipamentos, é visível que o tempo entra a Subtensão e o fechamento do 

disjuntor foi de ms, como mostra a Figura XX. 



 

 

Figura 7.14 – Tempo Transferência Automática 

 

7.5.4 Resultados 

Tabela 3 - Resultados 

Lógica Tempo (ms) 

Seletividade Lógica 29.8 

Falha Disjuntor 14.5 

Transferência Automática 33.3 

 
Como visto na Tabela 3, em todas as lógicas o tempo de comunicação foi 

no máximo 33.3ms, o que garante uma eficiência considerável para o processo. 

Existem estudos que já provam que, em determinados casos, a mensagem 

GOOSE é mais rápida que o próprio contato Elétrico. 



8. CONCLUSÃO 

Ao estudarmos IEC-61850 nota-se que ela é mais do que uma 

padronização de comunicação, já que oferece uma modelagem de dados e uma 

Linguagem de descrição da Configuração da Subestação (SCL). Ela suporta 

comunicação ponto-a-ponto baseada em Ethernet, que é a principal tecnologia 

em comunicação.  

Na IEC-61850 existe um menor número de conexões elétricas com os 

equipamentos de pátio ou manobra, com isso, é menor número de pontos 

passíveis de defeitos e manutenção e simplicidade do projeto, adequando 

também à realidade financeira de encurtar os gastos.  

Graças a ela, por diferentes marcas de equipamentos, é possível fazer 

esquemas avançados de proteção e controle, como intertravamentos não 

centralizados, já que a comunicação independe do vão. Cada dispositivo pode 

agora se comunicar-se com todos os elementos do sistema, e isso faz com que 

a confiabilidade do sistema fique elevada, sabendo o real status de cada 

aparelho com uma boa precisão, já que aumenta a velocidade de troca de dados 

e tem um menor custo de implantação devido à redução drástica de 

equipamentos necessários para o sincronismo. 

Com a norma, a mesma padronização é utilizada para todos os IEDs, e os 

intervalos de modernização da Automação, o que faz com que testes e 

inovações sejam tomados de forma conjunta e ordenados.  
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ANEXO I – DIAGRAMA UNIFILAR 



ANEXO II – LÓGICAS DE CADA IED 

DEN –ENTRADA 

 

 



 



DAM E DAP –Alimentador de motor e de painél 
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