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RESUMO

A transmissão de Sistemas Elétricos é controlada e protegida por IED´s (Dispositivo Eletrônico Inteligente) capazes de gerenciar a energia que flui 
em várias linhas interligadas de transmissão, comunicando-se entre si, minimizando o impacto das faltas e diminuindo o tempo de reposição do 
trecho de linha desligada. As padronizações criadas para facilitar a interação dos equipamentos de diferentes fabricantes exigem que os projetos e 
softwares sejam atualizados gerando trabalhos de modernização das subestações. O sistema de supervisão utilizado no Brasil SAGE (Sistema 
Aberto de Gerenciamento de Energia) adotava, como padrão de comunicação nos níveis mais baixos de rede, o protocolo IEC 60870-5-104, 
enquanto muitos dos fabricantes já utilizavam o protocolo IEC 61850. Para que houvesse a comunicação destes equipamentos com o SAGE foi 
adicionado aos projetos da época o Frontend SICAM PAS que faz a conversão entre estes protocolos. Atualmente o SAGE foi homologado para 
utilizar também o padrão IEC 61850, então não há mais a necessidade de conversão de protocolos, porém para eliminar o SICAM e conectar os 
IED´s diretamente com o SAGE se faz necessário construir uma nova base de dados. Com o objetivo de eliminar os frontend SICAM PAS, foi 
estabelecida uma parceria com a Eletronorte, sendo viabilizado um laboratório com equipamentos sobressalentes das subestações da empresa, 
capaz de simular uma subestação virtual visando a realização de treinamentos, testes de modernização e parametrizações. Neste laboratório foi 
preparado um sistema com o SICAM PAS, idêntico aos utilizados na subestação de Utinga. O gasto total com este projeto são os custos das horas 
trabalhadas de dois técnicos de Automação e dois estagiários, além da utilização do laboratório, contudo os equipamentos não provocaram 
custos significativos, pois são os sobressalentes da Eletronorte. O ganho com este projeto é bastante expressivo, pois uma única interrupção de 
linha gera multas da ordem de centenas de milhares de reais, além dos ganhos com a melhoria na qualidade do fornecimento de energia. O 
objetivo desta pesquisa é analisar o projeto de uma subestação que utiliza o SICAM, construir uma base de dados para o SAGE deste projeto no 
padrão IEC 61850 e eliminar o Frontend SICAM PAS. O projeto foi realizado em três etapas. Primeiro, utilizando-se do software de configuração 
dos IED´s da Siemens DIGSI 4.87, exportou-se a tabela de pontos digitais que são enviados para o SAGE no padrão IEC 61850, que foi comparado 
com os mesmos pontos recebidos no SAGE convertidos pelo SICAM para o padrão IEC 60870-5-104, então substituiu-se todos estes pontos pelo 
novo padrão, criando uma nova base de dados para o SAGE. Na segunda etapa o sistema Frontend SICAM PAS foi eliminado e os IED´s se 
comunicarão diretamente com o supervisório SAGE pelo padrão IEC 61850. Na terceira etapa foram desenvolvidos testes de envio e recepção de 
dados entre os IED´s e o SAGE avaliando o seu funcionamento e corrigindo eventuais erros na nova base de dados. O sistema é formado por um 
rack de micro chaves e relés auxiliares, um Frontend SICAM PAS instalado em um notebook, vários IED´s Siemens de Controle e Proteção e dois 
microcomputadores de engenharia com o SAGE, comunicando-se através de uma rede Ethernet distribuída por Switches Industriais RUGGEDCOM 
RSG2100. A eliminação da conversão efetuada pelo SICAM PAS foi testada na subestação Guamá onde os pontos do relé de proteção UPD1 da 
linha 1 (Guamá/Vila do Conde) foi convertido na base do SAGE e foram reconhecidos imediatamente, comprovando a eficácia do projeto. A 
próxima etapa é aplicar a solução na base de dados da subestação de UTINGA que se utiliza do Frontend SICAM PAS. Atualmente já estão sendo 
feitos os levantamentos dos pontos digitais dos IED´s no padrão IEC 60870-5-104 para a criação da nova base de dados do SAGE no padrão IEC –
61850.
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