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RESUMO 

 

Tradicionalmente os relés de proteção recebem via cabos elétricos os sinais de tensão 
e corrente dos transformadores no Sistema Elétrico de Potência. A seção da norma 
IEC 61850-9-2 propõe uma alternativa para esse esquema - utilizar um dispositivo 
eletrônico para digitalizar essas informações ainda no pátio, e enviá-las através da 
rede Ethernet por protocolo de comunicação. Nesse contexto, todas as amostras e 
todas as informações recebidas dos relés de proteção são obtidas através desta rede. 
No relatório técnico IEC TR-61850-90-4, é possível encontrar soluções e ferramentas 
para garantir a disponibilidade dessa rede. A principal preocupação é justamente 
garantir que, em uma perturbação do sistema elétrico, também não haja falha na 
comunicação. Tal falha pode causar danos significativos ao sistema de energia 
elétrica. Este trabalho propôs o uso do Software Defined Network (SDN) como 
alternativa as opções apresentadas pela IEC TR-61850-90-4, no gerenciamento e 
reconfiguração da rede Ethernet para garantir os requisitos e exigências da norma IEC 
61850-9-2 de aplicação do protocolo Sampled Values (SV). Para a validação desta 
proposta, um teste em laboratório com interruptores, relé de proteção, um Stand-Alone 
Merging Units (SAMU) e um relógio preciso, foi usado para construir um barramento 
de processo e aplicar possíveis falhas reais nesse processo ônibus. As falhas que 
dependiam da atuação do SDN foram restauradas dentro do tempo estipulado e as 
funções de proteção do relé não foi bloqueado. 
 

Palavras-chave: IEC 61850-9-2; Sampled Values; SDN; IEC TR-61850-90-4, 

Tolerância à Falhas.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

Traditionally protection relays receive voltage and current signals from transformers 
(CT and PT) in the Electric Power System via electrical cables. The section of the IEC 
61850-9-2 standard proposes an alternative to this scheme - using an electronic device 
to digitize this information while still in the yard, and sending it over the Ethernet 
network via a communication protocol. In this context, all samples and all information 
received from the protection relays, it is obtained through this network. In the technical 
report IEC TR-61850-90-4, it is possible to find solutions and tools to guarantee the 
availability of this network. The main concern is precisely to ensure that in a 
disturbance of the electrical system, there is also no communication failure. Such a 
failure could cause significant damage to the Electric Power System. This work 
provides the use of SDN (Software Defined Network) as an alternative to the options 
applied by IEC TR-61850-90-4, without management and reconfiguration of the 
Ethernet network to guarantee the requirements and IEC 61850-9-2 application 
standards. Application of the Sampled Values (SV) protocol. For the validation of this 
proposal, a test in the laboratory with switches, protection relay, a Stand-Alone Merging 
Units (SAMU), and a precise watch, it was used to build a process bus and to apply 
real possible failures in that process bus. The faults restored by the performance of the 
SDN ensured that the protection functions in the protection relay were not blocked. 
 
Keywords: IEC 61850-9-2; Sampled Values; SDN; IEC TR-61850-90-4. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTO 
 

Um protocolo de comunicação é um sistema de regras que permite que dois ou 

mais equipamentos transmitam informações entre eles, através de um meio físico. 

Para que a informação seja compreensível aos equipamentos os protocolos de 

comunicação definem regras, sintaxe, semântica, sincronização de comunicação e 

possíveis métodos de recuperação de erros. O protocolo pode ser implementado em 

um hardware ou em um software, de forma que todo fabricante pode criar um protocolo 

para a comunicação entre seus equipamentos (Clarke et al., 2004).  

No entanto, em um ambiente de subestação de energia elétrica, pelo fato de haver 

um dinamismo na expansão ou modernização, é importante que equipamentos de 

diferentes fabricantes se comuniquem. Por essa razão, muitos protocolos abertos 

foram desenvolvidos para permitir a integração entre sistemas supervisórios e 

equipamentos eletrônicos. Além disto a evolução dos circuitos de aquisição 

(Hardware) e as novas exigências de qualidade também provocaram alterações na 

arquitetura nos sistemas de automação e proteção de uma SubEstação (SE). 

Especificamente quanto aos relés de proteção, que possuem exigências maiores 

em termos de tempos de resposta a um evento, e devido às suas diversas 

funcionalidades como monitoramento, medição, controle, proteção e comunicação por 

diversos protocolos, são objetos de estudo e pesquisa para que possam realizar suas 

funções a contento. Estes relés também são genericamente conhecidos por Intelligent 

Electronic Devices, ou IED. 

As exigências aportadas ao IED, dificulta que qualquer forma alternativa de 

aquisição de dados seja proposta ou implementada. A possibilidade de utilizar 

protocolos de comunicação para aquisição de sinais analógicos digitalizados, esbarra 

em muitas dificuldades e requisitos. 

Na arquitetura que podemos definir como clássica ou convencional, os relés de 

proteção recebem os sinais analógicos dos secundários do transformador de corrente 

(TC) e do transformador de potencial (TP). É mostrado na FIGURA 1 uma arquitetura 

resumida de como são realizadas as conexões, no qual os sinais de corrente e tensão, 

são conduzidos por cabos elétricos do TP e do TC, muitas vezes percorrendo 

centenas de metros até a casa de controle da SE, na qual se encontra os relés de 
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proteção. Ao receber os sinais analógicos o relé digitaliza os sinais analógicos, 

processa os algoritmos, resultando em eventos como comandos ou alarmes. Em 

seguida, esses eventos são enviados através do barramento de estação ao Centro de 

Controle usando um protocolo padrão. 

 

FIGURA 1 - ARQUITETURA CONVENCIONAL 

 

FONTE: O AUTOR (2020) 

 

A seção IEC 61850-9-2 propõe que a digitalização dos sinais ocorra próximo 

ao TP e ao TC, por um dispositivo eletrônico, e envie os sinais digitalizados via 

protocolo de comunicação pela rede Ethernet. Essa arquitetura é apresentada na 

FIGURA 2, sendo que ela é composta por um dispositivo eletrônico que terá a função 

de digitalizar os sinais, nomeado Stand-Alone Merging Units (SAMU). Esse 

equipamento envia os sinais digitalizados para o relé de proteção no padrão de 

mensagens Sampled Values (SV) pelo barramento de processo (rede Ethernet). O 

relé de proteção, ou qualquer outro cliente do serviço fornecido pelo SAMU, ao receber 

as mensagens digitalizadas via SV, realiza funções de monitoramento do sistema 

elétrico com o objetivo de detectar perturbações e realizar comandos. 

No Barramento de Processo atua o responsável pelo monitoramento da 

comunicação dos relés de proteção. Qualquer problema com essa rede pode 

inviabilizar a entrega dos dados SV aos clientes (relés de proteção) e provocar seu 

bloqueio, inviabilizando a proteção da rede elétrica. 
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FIGURA 2 - ARQUITETURA IEC 61850-9-2 

 

FONTE: O AUTOR (2020) 

 

A disponibilidade do barramento de processo deve ser garantida, ao ponto de 

que se ocorrer uma falha na rede Ethernet, o gerenciamento da rede deve reconfigurar 

a rede rápido o suficiente para que a função de proteção não seja bloqueada, pela 

perda de pacotes SV, e IED ou a SAMU não percam o sincronismo de tempo. O 

relatório técnico IEC TR 61850-90-4, sugere soluções tecnológicas que possam 

garantir a aplicação do SV, para superar essas questões com relação as falhas físicas 

na rede. 

Uma alternativa ao gerenciamento e reconfiguração da rede Ethernet que não foi 

considerado pelo relatório técnico é o conceito do Software Defined Network (SDN). 

Esse conceito tem a capacidade de propor reconfiguração de rede, em tempo 

suficiente para que o IED não desabilite as funções de proteção nem perca o 

sincronismo de tempo. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

O objetivo geral deste trabalho é validar através de falhas no barramento de 

processo, se o SDN é capaz de recompor a rede, sem bloquear as funções proteção 

nos IEDs devido à perda de pacotes. 
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Este trabalho traz os seguintes objetivos específicos: 

• Objetivo específico 1: Propor uma arquitetura de comunicação para o 

barramento de processo e montar em laboratório a rede Ethernet e aplicar 

falhas físicas e falhas lógicas. 

• Objetivo específico 2: Monitorar no relé de proteção, através de registros 

Oscilográficos, a perda de pacotes. 

• Objetivo específico 3: verificar a atuação do SDN quando da falha no 

barramento de comunicação. 

• Objetivo específico 4: Analisar os resultados, verificar possíveis bloqueios de 

funções de proteção ou perdas de sincronismo e propor a solução. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

A justificativa para o trabalho é o estudo e a análise de soluções para fomentar 

e promover o Sampled Values como opção segura no barramento de processo, 

buscando garantir sua aplicação dentro dos critérios e requisitos exigidos, 

concomitante com o estudo e a análise da aplicação do SDN como opção às 

alternativas da IEC TR-61850-90-4. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

O conteúdo do trabalho é organizado em 7 capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta a introdução ao tema proposto da pesquisa, bem como a definição do 

problema que é tratado na dissertação. Em seguida, os objetivos, geral e específicos, 

são elencados com as devidas justificativas para a elaboração do trabalho. O segundo 

capítulo apresenta a fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento da 

dissertação, onde são apresentados os conceitos do sistema elétrico e da rede 

Ethernet.  

No terceiro capítulo, encontra-se o estado da arte, onde se expõe o 

levantamento de trabalhos existentes referente às tecnologias de sincronismo e 

gerenciamento de rede. O quarto capítulo apresenta os materiais e métodos que serão 

utilizados. O quinto capítulo é a aplicação do método, o sexto capítulo discute os 

resultados; e, por fim, o sétimo capítulo discorre sobre as conclusões e sugestões 

para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 
 

O protocolo Modbus é considerado o precursor da rede industrial. Quase tão 

antigo quanto o primeiro controlador lógico programável, o Modicon 084, Modbus é 

um padrão aberto, o que permite que fabricantes o apliquem em seus equipamentos 

sem a necessidade de pagar royalties. Devido a sua baixa complexidade de 

implementação, hardwares com pouca capacidade computacional podem 

implementá-lo, sendo usado para integrar medidores e sensores a sistemas de 

controle de supervisão (Rinaldi, 2015). 

O Distributed Network Protocol (DNP) é usado principalmente para comunicações 

entre sistemas supervisórios e relés de proteção ou unidades de terminal remota. O 

protocolo DNP é robusto, eficiente e interoperável, todavia tal robustez aporta mais 

complexidade de implementação nos equipamentos e na configuração. O DNP é 

baseado no modelo Enhanced Performance Architecture (EPA) para rede Ethernet 

(IEEE 1815, 2012) e tem grande aceitação na América do Norte, América do Sul, 

África do Sul, Ásia e Austrália. Na Europa, o DNP compete com o protocolo IEC 

60870-5-101/104, e que compartilha uma origem comum com o DNP. No entanto, o 

protocolo do IEC 60870-5-101/104 está confinado ao sistema elétrico, enquanto o 

DNP encontrou aplicações mais amplas como indústrias de petróleo e gás, 

saneamento e segurança (Clarke et al., 2004). 

No esforço de propor e unificar os fabricantes ao redor de um mesmo protocolo, 

a indústria, através da Electric Power Research Institute (EPRI), começou a 

desenvolver a Utility Communications Architecture (UCA), em 1988. O resultado é um 

conjunto completo de normas que permite que dispositivos de monitoramento e 

controle, compatíveis com a UCA, interoperem com aplicativos de serviços públicos 

(não apenas SCADA) em um ambiente multifornecedor. Os esforços apresentados 

anteriormente como MODBUS, DNP e IEC-101 buscaram padronizar a comunicação 

entre o equipamento e um sistema supervisório, mas o UCA é mais que um protocolo, 

pois permite mapear sistemas completos com transformadores, bombas, válvulas, 

medidores de fluxo, o que facilitaria na integração, uma vez que os pontos para 

determinado equipamento já estariam definidos pelo protocolo. Tal conjunto de 

informação dedicado a um equipamento específico é conhecido dentro da UCA como 
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“bricks”. Em 1999, o Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) publicou a 

Versão 2 da UCA como padrão do IEEE (Clarke et al., 2004). 

Por meio de todos esses protocolos, percebe-se uma preocupação do mercado 

em buscar padronizações abertas entre os fabricantes. Com base na característica 

especificadas pelo protocolo UCA, que modela equipamentos e facilita sua integração 

e configuração, desenvolveu-se uma série de normas conhecida como IEC 61850, 

resultado do trabalho dos grupos do Comitê Técnico International Electrotechnical 

Commission (IEC). A norma se apropria desse conceito e inicia um esforço para 

expandir a padronização para outras áreas. Portanto, além de definir a comunicação 

entre o equipamento e o sistema supervisório, propõe também padronização da 

comunicação entre os equipamentos, dos arquivos de configuração e da possibilidade 

de transferência de arquivos. 

Dito empenho resultou em uma padronização da troca de dados entre os 

equipamentos de uma subestação. A série de normas apresenta pelo menos três 

protocolos de comunicação: Generic Object Oriented Substation Event (GOOSE), 

Manufacturing Message Specification (MMS) e Sampled Values (SV). Os dois 

primeiros estão difundidos e são utilizados pelas concessionárias de energia elétrica 

no Brasil e no Mundo. Contudo, o terceiro protocolo vem sendo aplicado com muitas 

limitações, por exigir uma complexa e eficiente rede Ethernet. 

Como orientação aos cuidados com a rede Ethernet, o relatório técnico da IEC 

61850-90-4, apresenta definições, orientações e especificações para a Engenharia de 

redes para a automação de sistemas elétricos de potência com base na IEC 61850. 

Esse relatório técnico sugere algumas soluções e ferramentas para gerenciamento 

dos barramentos de estação e para o barramento de processo. Essas soluções 

abrangem tanto possíveis arquiteturas, quanto ferramentas de sincronização de 

tempo e também soluções de gerenciamento para restauração da rede Ethernet em 

caso de falha e interrupção do fluxo de pacotes. Dentre as opções de falhas de rede, 

temos a opção do Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) para o barramento de 

estação. 

Porém essa opção não é adequada para o barramento de processo, uma vez que 

a restauração da rede oferecida por essa ferramenta está na grandeza dos 

milissegundos, e esse tempo é insuficiente para o protocolo SV que é transmitido em 

intervalos de 208 microssegundos, devido a taxa de amostragem de 80 amostras por 

ciclo, conforme definido pela IEC 61850-9-2 e como a perda de 3 ou 4 pacotes 
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seguidos, dependendo da implementação do fabricante, desabilita as funções de 

proteção dos IEDs, a norma sugere como opção a duplicação dos pacotes Ethernets 

da rede, utilizando os protocolos da norma IEC 62439-3, que são o Parallel 

Redundancy Protocol ou o High-availability Seamless Redundancy (HSR). 

 

2.2 NORMA IEC 61850 

 

A série de normas IEC 61850 não pode ser chamada de um novo padrão de 

comunicação para os dispositivos do sistema elétrico de potência, já que vem sendo 

introduzida há quase duas décadas, desde sua primeira edição lançada em 2002. 

Porém, os conceitos que a norma trouxe têm evoluído e não pararam de ser 

desenvolvidos. Pontos foram discutidos e aceitos e, hoje, a norma está em sua 

segunda edição, cumprindo o seu maior objetivo: a interoperabilidade entre os 

fabricantes. 

Com o estabelecimento de grupos de trabalho do Comitê Técnico TC57 da 

International Electrotechnnical Comission (IEC), a série de normas IEC 61850 teve 

início nos anos 90. Além da comunicação entre diferentes equipamentos, seus 

objetivos iniciais eram o suporte às funções de proteção, operação distribuída, 

redução dos custos de engenharia, mais velocidade no intercâmbio de informações, 

estabelecimento de protocolos de mensagens e padronização nos arquivos de 

configuração (Paulo, 2013). 

Segundo o autor, a série de normas IEC 61850 define a linguagem de 

programação Substation Configuration Language (SCL), tendo como principal objetivo 

o compartilhamento facilitado das informações. Dessa forma, através da SCL é 

realizada toda a configuração dos protocolos e da organização da automação da 

subestação. A SCL é baseada na estrutura eXtensible Markup Language (XML), que 

proporciona uma sintaxe básica, podendo ser compartilhada por diferentes 

equipamentos e aplicações, através de arquivos com funcionalidades especificas. O 

arquivo IED Capability Description (ICD) fornece as funcionalidades padrão de um 

IED, sendo útil quando um projeto está sendo iniciado e o projetista precisa conhecer 

o potencial do equipamento, mas ainda não definiu quais funções serão utilizadas. O 

arquivo Substation Specification Description (SSD) tem uma funcionalidade parecida 

com o ICD, porém, ao invés de definir as capacidades padrões de um IED, o SSD 

define as capacidades padrões de uma subestação. O arquivo Configured IED 
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Description (CID), assim como o ICD, é dedicado a trazer informações de somente 

um IED, porém o CID tem a parametrização definida, trazendo informações de rede e 

os pontos que serão intercambiados entre os IEDs. O quarto arquivo defino pela SCL 

é o System Configuration Description (SCD), sendo não somente um compêndio de 

todos os CIDs da subestação, mas fornecendo informações importantes como 

hierarquia e nível de tensão da subestação. Todos esses arquivos são gerados por 

um software, e intercambiados entre todos os envolvidos no projeto. 

O desafio da SCL é possibilitar a engenharia projetar um sistema de 

Automação da subestação (SAS), sendo que o departamento de projetos precisa 

definir os IEDs que serão utilizados com base nas funcionalidades dos equipamentos 

do pátio da subestação, que serão automatizados e protegidos por funções de 

proteção. Dessa forma, a SCL é capaz de descrever uma especificação de todo um 

sistema elétrico, através de logical nodes (LN), nós lógicos, que representam as 

entradas e saídas de um equipamento no sistema elétrico. O escopo do SCL, 

conforme definido pela norma, é claramente restrito a esses propósitos (IEC 61850-6, 

2009): 

• Especificação funcional do SAS; 

• Descrição da capacidade IED; 

• Descrição da comunicação do SAS.  

 

O objetivo da norma é fornecer um padrão para a interoperabilidade entre 

diferentes fabricantes. Para que isso seja alcançado, a configuração interna de cada 

função do IED deve ser padronizada. As funções estabelecem a comunicação da 

supervisão, controle, proteção e monitoramento do próprio equipamento, e podem ser 

divididas em três partes: nível de estação, nível de bay, e nível de processo. Ditas 

funções são nominadas como Logical Nodes (LN), por essa razão é esperado que 

cada IED possua muitos LN. A comunicação entre dois IEDs é estabelecida pela troca 

de dados entre dois LN com a função de comunicação (IEC 61850-1, 2013). 
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FIGURA 3 - ESTRUTURA DE NIVEIS DA SUBESTAÇÃO 

 
FONTE - IEC 61850-1 (2013). 

 

Os dispositivos em um sistema de automação da subestação (SAS) podem 

ser instalados em diferentes níveis (estação, processo ou bay). A interação entre eles 

pode ocorrer entre wide area network (WAN), local area network (LAN) e barramento 

de processo. Dispositivos alocados no nível de processo, tipicamente, realizam uma 

interface física com os equipamentos da subestação, como disjuntores, 

transformadores, através de entradas e saídas digitais e analógicas. Tais dispositivos 

convertem os sinais analógicos e digitais em frames e pacotes para serem enviados 

via rede Ethernet. Dispositivos alocados no nível de bay executam a função de 

controlar, proteger e monitorar todos os equipamentos da subestação. Ou seja, são 

nesses equipamentos que podem ser encontrados os algoritmos para receber as 

informações e atuar com base nos parâmetros pré-estabelecidos para o 

funcionamento da subestação. Dispositivos empregados no nível de estação, são a 

estação de trabalho, com a interface homem-máquina, para a visualização e análise 

dos eventos e também a interface com centros remotos, através de um canal de 

comunicação (IEC 61850-1, 2013). 

 

2.2.1 Conceito de Logical Node (LN) 

 

Para cumprir todas as exigências de distribuição das funções, todas elas são 

decompostas em LN. A norma IEC 61850 define a comunicação entre os LN, através 

de protocolos de comunicação que serão discutidos na sequência. Os IEDs são 
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compostos por inúmeras LNs, sendo que cada LN reúne específicas informações 

sobre um serviço. Como exemplo, um LN pra interface homem-máquina (IHM) reúne 

e disponibiliza todas as informações para a interação humana com o sistema de 

potência. Nos relés de proteção, encontra-se diferentes LN que disponibilizam 

informações sobre as funções de proteção. Há também LN que disponibilizam 

informações para o controle de equipamentos da subestação, como disjuntores e 

transformadores. A norma IEC 61850-5 disponibiliza uma lista completa de todos os 

LN existentes. Abaixo, a Tabela 1 apresenta alguns exemplos de LN e suas descrições 

(IEC 61850-5, 2013). 

TABELA 1 - EXEMPLOS DE LN 

 

 

FONTE: IEC 61850-5 (2013). 

 

Logical Node IEC 61850 IEEE C37.2-1998 Descrição

Função de 

Intertravamento
CILO

Intertravamento pode ser centralizado ou descentralizado. Essa função

tem o objetivo de permitir ou bloquear comandos nos níveis da

subestação

Proteção de Distância PDIS 21

Função de proteção, que trabalha com as grandezas da linha de

transmissão, como impedância, e reatância, e através de um algoritmo

determina zonas de atuação dentro do circuito. Como entrada de

informações, essa função precisa das tensões e correntes da linha, e

como saída, essa função atua quando localiza um curto circuito, dentro

de uma determinada zona de atuação, que pode ir de 1 a 4.

Proteção de Sobre 

tensão
PTUV 27

Função de proteção, como entrada recebe as tensões do sistema, e os

parâmetros de valor mínimo que as tensões podem baixar. Como saída é

a atuação, quando a tensão fica inferior ao limite determinado.

Sobrecorrente 

instantânea
PIOC 50

Função monitora a corrente do sistema. Quando há uma sobrecorrente

ela atua, enviando um comando para outro LN, abrir algum disjuntor.

Controle de Disjuntor CSWI
Controla a abertura e o fechamento de disjuntores e monitora estado de

aberto e fechado.

Monitoramento de 

Chave seccionadora
XSWI  89

Monitora a validade dos estados de abertura e fechamento, além de

alguns alarmes relacionados ao equipamento, como mola descarregada

ou supervisão de bobina.

Monitoramento de 

Disjuntor
XCBR 52  Monitora a validade dos estados de abertura e fechamento.

Interface de Controle IHMI Recebe e disponibiliza informações para um operador local.

Interface de 

Monitoramento remoto
ITMI Recebe e disponibiliza informações para um operador remoto.

Medidas MMXU

Recebe informações do TC e do TP e calcula valores RMS, componentes

simétricas e potência, disponibilizando essas informações para o

monitoramento do sistema

Transformador de 

Corrente
TCTR

Recebe informações do TC, e disponibiliza os dados por fase, para

outras proteções.

Transformador de 

Potencial
TVTR

Recebe informações do TP, e disponibiliza os dados por fase, para

outras proteções.

Troca de TP YLTC
LN que comanda o equipamento que permite a mudança de TAP do

regulador de tensão.

Variáveis Genéricas GGIO

São variáveis genéricas, que podem ser utilizadas, para receber

informações que não são especif icadas em outros LN, participarem de

processamento, e disponibilizar informações a outros sistemas.

Logical Node IEC 61850 IEEE C37.2-1998 Descrição

Função de 

Intertravamento
CILO

Intertravamento pode ser centralizado ou descentralizado. Essa função

tem o objetivo de permitir ou bloquear comandos nos níveis da

subestação

Proteção de Distância PDIS 21

Função de proteção, que trabalha com as grandezas da linha de

transmissão, como impedância, e reatância, e através de um algoritmo

determina zonas de atuação dentro do circuito. Como entrada de

informações, essa função precisa das tensões e correntes da linha, e

como saída, essa função atua quando localiza um curto circuito, dentro

de uma determinada zona de atuação, que pode ir de 1 a 4.

Proteção de Sobre 

tensão
PTUV 27

Função de proteção, como entrada recebe as tensões do sistema, e os

parâmetros de valor mínimo que as tensões podem baixar. Como saída é

a atuação, quando a tensão fica inferior ao limite determinado.

Sobrecorrente 

instantânea
PIOC 50

Função monitora a corrente do sistema. Quando há uma sobrecorrente

ela atua, enviando um comando para outro LN, abrir algum disjuntor.

Controle de Disjuntor CSWI
Controla a abertura e o fechamento de disjuntores e monitora estado de

aberto e fechado.

Monitoramento de 

Chave seccionadora
XSWI  89

Monitora a validade dos estados de abertura e fechamento, além de

alguns alarmes relacionados ao equipamento, como mola descarregada

ou supervisão de bobina.

Monitoramento de 

Disjuntor
XCBR 52  Monitora a validade dos estados de abertura e fechamento.

Interface de Controle IHMI Recebe e disponibiliza informações para um operador local.

Interface de 

Monitoramento remoto
ITMI Recebe e disponibiliza informações para um operador remoto.

Medidas MMXU

Recebe informações do TC e do TP e calcula valores RMS, componentes

simétricas e potência, disponibilizando essas informações para o

monitoramento do sistema

Transformador de 

Corrente
TCTR

Recebe informações do TC, e disponibiliza os dados por fase, para

outras proteções.

Transformador de 

Potencial
TVTR

Recebe informações do TP, e disponibiliza os dados por fase, para

outras proteções.

Troca de TP YLTC
LN que comanda o equipamento que permite a mudança de TAP do

regulador de tensão.

Variáveis Genéricas GGIO

São variáveis genéricas, que podem ser utilizadas, para receber

informações que não são especif icadas em outros LN, participarem de

processamento, e disponibilizar informações a outros sistemas.



24 

 

Os LN são dispostos em todos os níveis da subestação. No nível da estação 

encontra-se o CILO, que gerencia a questão do intertravamento de comandos. No 

nível de bay seriam os LN de funções de proteção e controle dos equipamentos, como 

PDIS ou CSWI. Por fim, no nível de processo tem-se os LN, que interagem 

diretamente com os equipamentos do pátio da subestação, como XCBR e a YLTC. A 

FIGURA 4, que foi retirada na norma IEC-61850-5, apresenta alguns LN e suas 

alocações nos níveis da SE. 

 

FIGURA 4 - DISPOSIÇÃO DOS LN NA SUBESTAÇÃO 

 
FONTE: IEC 61850-5(2013) 

 

2.2.2 Protocolos de Comunicação da Norma IEC 61850 

 

O protocolo de comunicação é um sistema de regras que possibilita que dois 

ou mais equipamentos troquem informações entre eles. Dentro da norma IEC 61850, 

a descrição de como é feita a transferência entre dois equipamentos que se 

comuniquem utilizando algum dos protocolos definidos pela norma, é conhecido como 

Piece of Information for Communication (PICOM). Tal descrição define como é 

realizada a transferência de informações entre dois LN. O PICOM não representa a 

estrutura e o formato reais dos dados que são trocados através da rede de 

comunicação, mas sim a semântica, conexão lógica ponto a ponto, requisitos de 

desempenho e tipo de dados. As definições do PICOM são encontradas nas partes 
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IEC 61850-8 e IEC 61850-9, sendo que ele foi adotado do grupo de trabalho 34.03 do 

CIGRE. 

Os atributos contidos nos PICOMs são, além do estado da informação, o tipo 

da informação (variável analógica, digital ou um arquivo), o objetivo da informação 

(alarme, evento ou um comando), importância do PICOM (alto, normal ou baixo) e, 

por fim, um atributo ligado à integridade da mensagem: se é válida ou está corrompida 

(IEC-61850-5, 2013). 

A estrutura da comunicação definida pela seção IEC 61850-7 descreve o 

mecanismo de troca de informações que é utilizado por todos os protocolos definidos 

na norma. As ações executadas por esses protocolos é a troca de dados entre os 

IEDs ou entre um IED e centros de controles, externos a subestação.  

A seção da norma IEC-61850-5 aborda os tipos de mensagens, protocolos e 

o desempenho que são esperados delas. A Tabela 2 apresenta tais mensagens, 

sendo que Mensagens Tipo 1 contém informações binárias. Esses binários podem ser 

utilizados para transferir informações como bloqueios de funções de proteção, 

comandos de abertura ou fechamento de um disjuntor ou o estado de alguma função 

para a lógica de programação do IED. Mensagens Tipo 1A são as mais críticas em 

relação ao tempo de latência pela rede da subestação. A criticidade dessas 

mensagens está atrelada ao fato de os dados transportados por ela serem 

fundamentais para a saúde física e operacional do sistema elétrico da subestação. 

Um exemplo seria a atuação de uma proteção, frente à uma perturbação do SEP. Tal 

atuação deve enviar uma mensagem Tipo 1A para um equipamento a jusante, na 

expectativa de que esse equipamento execute um comando de abertura de um 

disjuntor, produzindo o efeito físico de extinção de um curto-circuito. 

As mensagens Tipo 2, MMS, têm o diferencial de portar a estampa de tempo 

e o sequencial correto dos eventos binários, com o objetivo de informar ao operador 

local ou remoto sobre os acontecimentos e também permitir que o operador execute 

um comando de abertura ou um comando de bloqueio. Essas mensagens 

transportam, além de valores binários, valores analógicos. Por exemplo, os valores 

absolutos da corrente ou da tensão. 
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TABELA 2 - TIPOS DE MENSAGENS 

 
FONTE - IEC 61850-5 (2013) 

 

As mensagens do tipo 3 necessitam de baixa velocidade na transmissão, por 

se tratar de um relatório de eventos armazenados em alguma memória, por falha na 

comunicação. Outro exemplo seria um comando analógico para definir um valor de 

operação. As mensagens do tipo 4 são conhecidas como SV, e seriam o resultado da 

digitalização efetuada por transdutores de corrente e tensão. Essas amostras são 

publicadas na rede Ethernet, com o intuito de enviar de um IED que esteja próximo ao 

transformador no campo as mensagens digitalizadas pela rede, para que outro IED, 

atrelado a uma LN de proteção, possa assiná-las e utilizá-las em sua lógica. 

As mensagens do tipo 5 são utilizadas para a transferência de grandes 

arquivos de configuração ou arquivos de relatórios de eventos no sistema, como 

arquivos Common format for Transient Data Exchange (COMTRADE). Geralmente, o 

tamanho desses arquivos é maior que 512 bits e sua transferência pode levar mais de 

1 segundo. As mensagens do tipo 6 estão atreladas ao sincronismo interno dos IEDs 

do SAS. Dependendo da proposta, ou seja, somente para a estampa de eventos, o 

Network Time Protocol (NTP) pode chegar a garantir uma precisão de 1 milissegundo. 

Porém, existem muitas aplicações que necessitam de uma precisão de 

microssegundos ou de nanossegundos. Para respectivas aplicações a solução de 

sincronismo por rede Ethernet é o Precision Time Protocol (PTP), definido pela IEEE 

1588 (IEC 61850-5, 2013). 

 

2.2.3 Protocolo Sampled Values  

 

Anteriormente, foi comentado brevemente sobre o protocolo SV, mas pelo fato 

de o presente trabalho enfocar dito protocolo, vê-se necessário dedicar uma seção 

para que se compreenda melhor o seu objetivo, exigências e funcionalidade.  

Mensagem Desempenho Protocolo Exemplo
Tempo de 

Transferência

Tipo 1 Mensagens rápidas GOOSE
Aberturas e Fechamentos de 

Disjuntores
3 ms

Tipo 1A Trip de Funções de Proteção GOOSE Bloqueio de Funções de Proteção 3 ms

Tipo 2 Média velocidade MMS
Transmissão de Eventos com 

Estampa de Tempo
100 ms

Tipo 3 Velocidade média MMS
Eventos resgatados após uma 

perda de comunicação.
500 ms

Tipo 4 Mensagens rápidas SV Tensão digitalizada 3 ms

Tipo 5 Transferência de Arquivo MMS Arquivos COMTRADE 1000 ms

Tipo 6 Sincronização de Tempo SNTP Sincronização de IEDs
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O protocolo SV é definido pela seção da norma IEC-61850-9-2, e tem como 

objetivo padronizar o envio de amostras instantâneas de valores analógicos com 

estampa de tempo, enviados pela rede Ethernet de um SAMU a um IED com 

funcionalidades de proteção e controle, conforme demonstrado na FIGURA 5.  

FIGURA 5 - BARRAMENTO DE PROCESSOS 

 
FONTE - AUTOR (2020). 

 

O SAMU é um hardware que realiza todo o processamento de dados 

necessários (amostragem, conversão analógica para digital, dimensionamento, 

formatação de mensagens, etc.) para produzir um fluxo de dados de saída coerente, 

de acordo com a IEC 61850-9-2. A Figura 6 ilustra as partes que compõem um SAMU. 

As entradas do equipamento são valores analógicos de corrente e tensão. A saída 

são esses sinais amostrados e digitalizados no padrão da norma IEC 61850-9-2. De 

acordo com a seção da norma IEC 61850-7-4, os SAMU devem disponibilizar alguns 

LN, tais como: o TCTR, que dispõe valores digitalizados de correntes; o LN TVTR, 

que dispõe os valores digitalizados das tensões; o LLN0, que contém instância; e o 

MSVCB03, que controla a publicação das mensagens SV a uma frequência de 4800 

amostras por segundo (IEC 61869-13, 2012). 
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FIGURA 6 - SAMU 

 
FONTE - O AUTOR (2020) 

 

A transmissão de SV requer atenção especial com o desempenho da rede. 

Assim, a informação trocada deve ser baseada no mecanismo de publicação e 

assinatura, que consiste em o que publica escrever os valores em um buffer local no 

lado de envio, e o que assina ler os valores em um buffer do lado do que recebe. A 

estampa de tempo deve ser adicionada aos valores, para que o assinante possa 

conferir a sequência dos valores. O sistema de comunicação fica responsável em 

suprir o buffer local dos assinantes, enquanto o controle dos sampled values (SVC) é 

usado para controlar o procedimento de comunicação. A entrega de dados pode ser 

unicast ou multicast.  

 

2.3 SINCRONISMO DE TEMPO 

 

A automação da subestação é composta por vários sistemas e um deles é o 

sincronismo de tempo dos IEDs, SAMU, sistema supervisório. Existem vários 

protocolos de sincronismo, mas dentro das subestações é possível resumir a três:  

Inter-range instrumentation group timecodes (IRIG), Network Time Protocol (NTP) e 

Precision Time Protocol (PTP). 

De todos, a mais utilizada é o padrão conhecido como IRIG-B, que utiliza 

cabos metálicos e uma porta específica no equipamento, com conector Bayonet Neill–

Concelman (BNC) ou borne. Esse padrão estabelece um sinal Transistor-Transistor 

Logic (TTL) em uma taxa de 100 pulsos por segundo, no qual é transmitido do Global 
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Positioning System (GPS) ao IED os dias do ano, horas, minutos e segundos, em uma 

frequência de 1 kHz, o que permite ao IED uma precisão do tempo de 1ms.  

Tal precisão é suficiente para registrar informações dos elementos que 

compõem o sistema elétrico com uma precisão suficiente (IRIG, 2004). A 

sincronização por IRIG-B pode ser distribuída sobre cobre ou fibras óticas, mas 

raramente pode fornecer a precisão que o SV exige. Dessa forma, esse protocolo tem 

precisão suficiente para o barramento de estação e não para o barramento de 

processo (INGRAM; CAMPBELL, 2011). 

O protocolo NTP é utilizado para sincronismo de redes de computadores. Ele 

não tem consistência para garantir a precisão de 1 milissegundo, porém, em alguns 

casos, e, dependendo de uma arquitetura de rede reduzida, é possível alcançar tal 

precisão. Esse protocolo tem como aplicação sincronizar equipamentos no 

barramento de estação e não no barramento de processo (RFC 5905, 2010). 

 

2.3.1 Requisitos de tempo para a aplicar SV 

 

Para a perfeita estampa de tempo das mensagens SV, a precisão do 

sincronismo de tempo deve ser inferior a 1 microssegundo. Por rede Ethernet somente 

o PTP tem essa capacidade. Porém, se ocorrer uma falha física no barramento de 

processo, o sincronismo pode ser interrompido, comprometendo essa precisão. 

Por essa razão é necessário que a SAMU tenha a capacidade de manter a 

precisão de tempo por um determinado tempo, mesmo sem a recepção do 

sincronismo. Essa capacidade é conhecida como holdover. O tempo máximo que o a 

MU deve ser capaz de manter o sincronismo de tempo é de 5 segundos, (IEC TR 

61850-90-4, 2013).  

 

2.3.2 Precision Time Protocol 

 

O desempenho de redes Ethernet em tempo real depende de uma eficiente 

rede de sincronização de tempo. Por essa razão, a IEEE 1588 (2008) define um novo 

padrão de sincronização por rede, conhecido como PTP. 

Sua utilização está em sincronizar relógios de sistemas de medição e controle, 

dependendo de uma fonte de tempo como o GPS. Esse padrão permite precisões 

melhores que 100 nanossegundos. O protocolo tem características para aplicações 
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no qual a redundância e a segurança são requisitas. A fonte primária de tempo em 

um sistema que utilize o PTP é um relógio chamado grandmaster, que geralmente 

inclui um receptor GPS, fornecendo um tempo comum para a rede. Existem também 

os relógios slave, que recebem o tempo do grandmaster e o convertem para outros 

protocolos de sincronismo como PPS e IRIG-B.  

O terceiro elemento no sistema do PTP é o relógio transparente (RC), essa 

aplicação fornece o cálculo e a correção do tempo. As aplicações de RC são incluídas 

nos algoritmos dos switches gerenciáveis, que, por estarem no caminho entre o 

grandmaster e os slave, podem contribuir para o cálculo do atraso de tempo causado 

pelo deslocamento da informação. Por essa razão, os switches gerenciáveis que 

serão utilizados em uma rede Ethernet, a qual se espera ter uma boa precisão por 

PTP, deve ter essa aplicação prevista no seu algoritmo (IEEE 1588, 2008). 

O protocolo é desenvolvido para trabalhar em ambientes multicast. O 

transporte das mensagens pode ser realizado diretamente por diferentes protocolos, 

como UDP (IPv4 e IPv6) e Ethernet (IEEE 802.3, 2015), sendo que Ethernet é ideal 

para implementar o PTP, pois é tolerante a perdas de frames das mensagens, 

mensagens duplicadas ou frames que chegam fora de ordem. O PTP assume que as 

mensagens que são geradas são periodicamente enviadas por uma porta e entregues 

a todas as portas dentro de um percurso da comunicação. O protocolo não é capaz 

de detectar a assimetria da rede, entretanto, se conhecido, pode ser corrigido dentro 

do protocolo. O relógio mestre do PTP é sincronizado pelo International Atomic Time 

(TAI), através da constelação de GPS, já que o GPS é uma excelente ferramenta de 

transferência de tempo (INGRAM; CAMPBELL, 2011). 

O PTP é organizado dentro de uma hierarquia Mestre e Escravo, com o relógio 

padrão no topo da hierarquia. PTP tem se mostrado um método viável de fornecer 

tempo de sincronismo para SV, sendo que propagações de atrasos são 

compensados. Deste modo, esse protocolo apresenta benefícios sobre IRIG-B e 

sistemas de 1 PPS em transmissão dentro de subestações (INGRAM; CAMPBELL, 

2011). 

 

2.4 GERENCIAMENTO DA REDE ETHERNET 

 

A rede Ethernet do meio corporativo das empresas é conhecido como 

Tecnologia da Informação (TI). A rede Ethernet utilizada para automação e 
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comunicação de equipamentos em subestações de energia é conhecida como 

Tecnologia de Operação (TO). Essas redes têm muita similaridade em uma 

composição, mas requisitos diferentes. 

A TI integra todos os computadores e servidores da empresa. O principal 

requisito dessa rede é a confidencialidade das informações. Em segundo lugar, a 

integridade dos dados. E, por último, a disponibilidade da informação. Pelo fato da 

disponibilidade ser o último requisito, não é um problema se essa rede apresentar 

tempos de reconfiguração na ordem de milissegundos ou segundos. 

A TO integra IEDs, medidores, computadores e aplicações de uma 

subestação. O principal requisito dessa rede é a disponibilidade dos dados, em 

segundo a integridade e em terceiro a confiabilidade. Nesse caso a disponibilidade 

aparece como principal requisito. 

Isso se deve ao fato de que as aplicações dentro de uma subestação não 

podem ficar sem se comunicarem, ou sem supervisão. Sendo que a necessidade da 

disponibilidade da rede, depende da aplicação. Aplicações como mensagens GOOSE, 

por característica do protocolo, necessitam que a indisponibilidade da rede não seja 

superior a alguns milissegundos, enquanto mensagens SV não admitem 

indisponibilidade superior a alguns microssegundos, (IEC TR 61850-90-4, 2013).  

Contudo, existem aplicações na subestação que utilizam o mecanismo de transporte 

TCP, como o protocolo MMS e DNP, que suportam uma indisponibilidade de poucos 

segundos.  

Devido à variedade, é necessário dispor de várias técnicas para aplicar de 

modo consciente, a fim de que o investimento seja condizente com as exigências. As 

opções e suas características serão detalhadas a seguir.  

 

2.4.1 Requisitos de tempo para Reconfiguração para SV 

 

Em um sistema elétrico de potência com 60 Hz, as 80 amostras por ciclo, 

especificas pela IEC 61850-9-2, se traduz uma taxa de amostragem de 4,8 kHz. Com 

essa taxa cada mensagen SV é enviada pela UM a cada 208 microssegundos. O 

fabricante do relé de proteção deve especificar e determinar quantos pacotes o IED 

tem capacidade de perder, sem desabilitar as funções de proteção.  

O IED interpola as amostras dos sinais de tensão e de corrente que recebe 

via protocolo, para poder reconstituir novamente a senoidal. O limite de perda de 



32 

 

pacotes do relé de proteção utilizado nesse estudo de caso é de 3 pacotes, (SEL 421-

7, 2019). Por essa razão, a reconfiguração da rede deve ser menor ou igual a 624 

microssegundos, para que não perca o quarto pacote desencadeando o bloqueio de 

proteção. O quarto pacote perdido ocorreria a 832 microssegundos, nesse momento 

espera-se que o relé de proteção inicie o bloqueio das proteções, deixando o SEP 

vulnerável nesse período. 

 

2.4.2 RSTP e IEC 62439-1 

 

A seção da norma IEC 62439-1 (2010), descreve as funcionalidades e as 

aplicações do protocolo Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). Esse protocolo é 

destinado principalmente à prevenção de loop, ele fornece redundância contra falhas 

física na rede Ethernet. Embora o RSTP não forneça recuperação de tempo suficiente 

para falhas no Root Bridge, ele recupera rápido o suficiente para a maioria das 

aplicações do barramento de estação, (IEC TR 61850-90-4, 2013).  

Há muitas possibilidades de conectar os switches de uma LAN. A Figura 7 

apresenta traz três opções. Sendo que essas opções afetam diretamente no tempo 

de recuperação da rede por RTSP. A Figura 7.a é conhecida como arquitetura em 

anel; a Figura 7.b apresenta a arquitetura em dupla estrela; e a Figura 7.c é a 

arquitetura conhecida como Ladder, por ser formada como degraus de uma escada. 

 

FIGURA 7 - ARQUITETURAS DE REDE 

 
FONTE:DOLEZILEK; DEARIEN; KALRA (2014) 

 

O protocolo GOOSE, é uma aplicação crítica no barramento de estação. 

Quando há variação de um evento, a mensagem GOOSE fica 16 milissegundos sendo 

enviada, repetidas vezes. Sendo assim, a LAN tem 15 milissegundos para 

reconfigurar a rede sem que se perca nenhuma informação. 
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Utilizando um protocolo de reconfiguração de rede chamado Rapid Spanning 

Tree Protocol (RSTP), na Figura 8 temos os resultados de um teste realizado por 

Dolezilek et al. (2014), ao qual a topologia que apresenta a mais rápida reconfiguração 

é a arquitetura Ladder, garantindo que a rede não fique obscura por tempo que 

prejudique a aplicação do protocolo GOOSE. 

 

FIGURA 8 - RESULTADOS DE TESTES DE RECONFIGURAÇÃO 

 
FONTE: DOLEZILEK; DEARIEN; KALRA, (2014) 

 

Porém ao considerar o barramento de processo, e os requisitos do protocolo 

SV, mesmo com a melhor arquitetura o RSTP não tem capacidade para alcançar o 

tempo de microssegundos. 

 

2.4.3 PRP e IEC 62439-3 

 

Como a perda de 3 seguidos desabilita as funções de proteção dos IEDs, o 

relatório técnico IEC TR 61850-90-4, sugere como opção a duplicação dos pacotes 

Ethernets da rede, utilizando os protocolos da norma IEC 62439-3 (2016), o Parallel 

Redundancy Protocol ou o High-availability Seamless Redundancy (HSR). 

O modo de funcionamento do Parallel Redundancy Protocol (PRP) consiste 

em enviar a mesma mensagem por duas portas, sendo que os caminhos seriam 

independentes. Quando as duas mensagens chegarem ao destino, a mensagem que 

chegou depois, por uma questão de latência, é descartada para não duplicar o registro 

de eventos. Porém, se ocorrer algum problema no caminho de uma das mensagens, 

a outra que está sendo transmitida por uma LAN totalmente independente conseguirá 

transportar a informação.  

Dessa maneira, no caso de um dos caminhos sofrer com uma falha de 

comunicação, o segundo caminho assegura que o pacote que está sendo enviado 

simultaneamente seja recebido pelo assinante da informação, o que garante uma alta 
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disponibilidade do sistema. Conforme a Figura 9 apresenta, o PRP tem como condição 

que sejam criadas duas redes completamente separadas, não sendo permitido de 

forma alguma sua interligação. A conexão com essas redes é realizada por um 

dispositivo denominado Doubly Attached Node (DAN), pela norma IEC 62439-3 

(2016). 

 

FIGURA 9 - ARQUITETURA DUPLICADA 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 

 Os requisitos que a norma IEC 61850 impõe são apertados. Por essa razão 

a resiliência obtida com o PRP, alcançada através dos dois caminhos independentes, 

faz com que quando ocorra uma falha de interrupção do caminho, uma mensagem 

não chegue ao destino, mas a outra mensagem que tem o trajeto independente 

complete o serviço, evitando a perda de dados.  Se não houver falha, as informações 

chegarão duplicadas e o equipamento receptor descartará uma das mensagens, 

conforme descrito na Figura 10 (Araujo et al., 2013). 

 

FIGURA 10 - DAN E SAN 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 
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Cada equipamento da rede deve publicar a mesma mensagem nas duas 

redes. Por estarem duplicando as mensagens, esses equipamentos são conhecidos 

como DANs. No entanto, os equipamentos que não possuem a opção de publicar as 

mensagens em duas redes, são conhecidos como Single Attached Nodes (SAN). Para 

conectar o SAN a uma rede PRP, faz-se necessário um terceiro elemento conhecido 

como Redbox. Sua função é duplicar as mensagens quando o equipamento for enviar, 

e descartar uma delas quando receber mensagens duplicadas pela rede PRP (Araujo 

et al., 2013). 

A duplicação da rede, resolve a questão de uma falha física na rede, uma vez 

que a solução prevê duas redes completamente separadas. Porém algumas 

desvantagens devem ser consideradas pela engenharia de rede, como as listadas a 

seguir: 

• Esforço Computacional: Devido à duplicação de pacotes é inevitável um maior 

esforço computacional do IED, consumindo processamento e memória que 

poderiam ser utilizados para outros fins; 

• MTBF: A diminuição do Mean Time Between Failures (MTBF), período médio 

entre falhas, pelo fato de ter mais equipamentos na subestação; 

• Investimento: Como cada LAN é composta por muitos switches, a duplicação 

da rede implica na aquisição do dobro de switches; 

• Conexão acidental: Na utilização do protocolo PRP existe uma impossibilidade 

técnica na conexão das redes, sendo que uma conexão acidental, já no período 

de operação, é capaz de trazer danos catastróficos para a rede Ethernet e a 

consequente interrupção dos dados. 

• Conexão das redes: Apesar do investimento e da duplicação das redes, é 

impossível conectá-las, uma possível conexão aumentaria o número de 

possíveis rotas para os pacotes (CORNA et al, 2019). 

 

Essas desvantagens abre a oportunidade para que outras possibilidades de 

aplicação e reconfiguração da rede Ethernet, sejam estudas e analisadas como a 

SDN. 
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2.4.4 Software Defined Network  

 

 SDN é uma abordagem diferente do gerenciamento de rede que é encontrado 

nas redes convencionais. Nessa abordagem, cada circuito de comunicação assume o 

controle da rede, pela configuração de circuitos lógicos e físicos para cada aplicação. 

Seu foco é a administração da rede, na implementação de requisitos, ao invés de 

trabalhar com limitações para a rede. Tal gerenciamento do tráfego de dados permite 

que o proprietário decida como os pacotes serão encaminhados pela arquitetura, 

indiferentemente, do tipo de rede Ethernet. Isso permite que o usuário do sistema 

tenha controle de cada frame que é transportado no sistema, proporcionando um 

monitoramento de todas as aplicações. Sendo possível controlar e verificar o envio e 

recepção de pacotes através do gerenciamento de fluxo do tráfego.  

Ditos fluxos são definidos através dos atributos determinados pela engenharia 

de rede. É possível configurar um circuito para cada aplicação, separando fisicamente 

o tráfego de alta prioridade do de baixa prioridade, o que faz com que haja uma 

diminuição das diferenças de latência. Ademais, aumenta a eficiência das portas de 

alta velocidade, segregando tráfegos críticos como mensagens GOOSE e tráfegos 

apenas de monitoração, como um SCADA ou de configuração dos equipamentos, o 

que protege ambos os tráfegos. Na Figura 11 observa-se um exemplo dessa 

segregação (GELBERGER; YEMINI; GILADI, 2013). 

 

 

FIGURA 11 - CIRCUITOS LÓGICOS 

 
FONTE: GELBERGER, (2013). 

 

Ao invés de selecionar a topologia da rede como anel, ladder ou estrela, por 

meio do SDN é possível aperfeiçoar a rede para os equipamentos e aplicações 
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disponíveis, projetando o melhor circuito possível para cada seção de comunicação e 

contemplando circuitos de redundância. O SDN está integrado com a norma IEEE 

1588 (2008), portanto, ajuda os pacotes de tempo a chegar mais rápido, ajudando a 

minimizar os efeitos do tempo de transferência (GELBERGER; YEMINI; GILADI, 

2013). 

 

2.4.5 Protocolo OpenFlow 1.3 

 

A abordagem através do SDN permite a separação do plano de controle do 

plano de dados da rede. Apesar de não ser uma proposta realmente nova, ganhou 

força após a criação do protocolo OpenFlow 1.3, com o qual é possível programar o 

encaminhamento dos pacotes através de um agente externo, além de poder controlar 

todos os nós da rede a partir de um único ponto (McKeown, 2008).  

 

FIGURA 12 - RECONFIGURAÇÃO DA REDE 

 
FONTE: GELBERGER; YEMINI; GILADI (2013). 

 

Através do protocolo OpenFlow identifica-se um canal que é uma interface 

que conecta cada switch com o controlador, Figura 12. Através dessa interface, o 

controlador configura e gerencia o switch, recebendo eventos do switch e enviando 

pacotes para o switch. O protocolo OpenFlow permite os três tipos de mensagens a 

seguir (NYGREN; PTAFF; LANTZ, 2013): 

• Controller-to-switch: são mensagens de inicialização usadas para controlar e 

inspecionar o estado do switch; 

• Asynchronous: são mensagens para provocar alterações no estado do switch; 

• Symmetric: são mensagens que podem ser geradas pelo switch ou pelo 

controlador, e são enviadas sem solicitação. 
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2.4.6 Estabelecendo fluxos através de um controlador SDN 

 

As seções anteriores explicaram o funcionamento e os objetivos de uma rede 

SDN, a intenção dessa seção é propor uma arquitetura e demostrar como ela é 

configurada através de um controlador. Na FIGURA 13, temos uma arquitetura com 

quatro switches SDN, a linha azul representa o caminho principal enquanto a linha 

laranja representa o caminho alternativo. 

 

FIGURA 13 - ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO 

 

FONTE: O AUTOR (2020) 

 

Na  

Tabela 3, está detalhado todos os fluxos e grupos que são utilizados para 

configurar um caminho entre A Merging Unit e o relé de proteção. 

Na configuração dos switches é necessário especificar pelo menos o MAC de 

origem e destino e o Ethertype da mensagem que será trafegada. É possível 

especificar mais informações da mensagens, mas nesse trabalho não foram utilizados 

filtros adicionais no estabelecimento dos fluxos. No fluxo define também a porta de 

ingresso e a porta de egresso. Como há duas opções de saída, a configuração para 

o switch SDN saber que deve comutar é utilizando um Grupo de Failover.  

Há duas formas do grupo de failover criado no switch detectar e comutar entre 

as portas. A primeira opção é a detecção por queda no link de comunicação. A 
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segunda forma o switch passar a receber de novo as mensagens que ele estava 

enviando por um link de comunicação com outro switch. Essa recepção dos pacotes 

no sentido inverso, significa que o switch que está a frente, apresentou uma queda de 

link e está devolvendo os pacotes, pelo mesmo link. O switch que está recebendo de 

novo os pacotes, deve tomar uma ação, e a ação é comutar para o caminho 

alternativo. 

 
TABELA 3 - CONFIGURAÇÃO DOS FLUXOS NOS SWITCHES 

 

FONTE: O AUTOR (2020) 

 

No Switch C, é definido um fluxo com as informações de MAC de destino e de 

origem e do ethertype, além da porta de egresso e a porta de saída. A porta de saída 

é atribuída a um grupo de failover, para comutar entre elas em caso de falha de 

comunicação. 

No Switch B, é definido um fluxo com porta D1 de ingresso e porta de egresso 

para um grupo de failover. Como o switch B só tem um caminho através da porta D1, 

o grupo failover, no caso de uma falha na porta D1, devolve a informação pelo mesmo 

caminho de ingresso, a porta D2. 

No Switch D, é definido um fluxo com porta E1 de ingresso e porta de egresso 

para um grupo de failover. Como o switch D só tem um caminho através da porta D1, 

o grupo failover, no caso de uma falha na porta D1, devolve a informação pelo mesmo 

caminho de ingresso, a porta E1. 

No Switch A como tem duas portas de ingresso, utiliza-se um grupo de failover 

para escolher as opções de ingresso, e a porta de egresso será sempre a porta C1. 

MAC de Destino MAC de Origem EtherType Ingresso de Dados Saída de Dados Descrição

01-0C-CD-04-00-01 00-30-A7-1D-AA-8A SV C1 Grupo 1 Caminho Principal

- Ação

- Comutação rápida entre as portas

MAC de Destino MAC de Origem EtherType Ingresso de Dados Saída de Dados Descrição

01-0C-CD-04-00-01 00-30-A7-1D-AA-8A SV D2 Grupo 1 Caminho Principal

- Ação

- Comutação rápida entre as portas

MAC de Destino MAC de Origem EtherType Ingresso de Dados Saída de Dados Descrição

01-0C-CD-04-00-01 00-30-A7-1D-AA-8A SV E1 Grupo 1 Caminho Alternativo

- Ação

- Comutação rápida entre as portas

MAC de Destino MAC de Origem EtherType Ingresso de Dados Saída de Dados Descrição

01-0C-CD-04-00-01 00-30-A7-1D-AA-8A SV Grupo 1 Grupo 1 Caminho Principal

- Ação

- Comutação rápida entre as portas

Switch A

Switch D

Switch B

Grupo 1

Fluxo 1

Grupo 1

Fluxo 1

Grupo 1

Fluxo 1

Grupo de Portas de Entrada Grupo de Portas de Saída

D2 ou E1 -

Grupo de Portas de Entrada Grupo de Portas de Saída

Grupo de Portas de Entrada Grupo de Portas de Saída

E1 D1 ou E1

D2 D1 ou D2

Grupo de Portas de Entrada Grupo de Portas de Saída

- D1 ou E1

Switch C

Grupo 1

Fluxo 1
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3 ESTADO DA ARTE 

 

Nos últimos anos, a indústria de automação e controle está apresentando 

mudanças significativas no modo como utiliza os equipamentos de comunicação. Tais 

mudanças oferecem grandes oportunidades, porém muitas ideias ainda não estão 

bem resolvidas e devem ser testadas, analisadas e aceitas pela comunidade de modo 

geral. Neste capítulo são apresentados trabalhos que buscaram entender e encontrar 

o modo mais apropriado para a perfeita integração dessas tecnologias. Para o projeto 

de Dissertação foram selecionados artigos coletados das bases IEEE, SCOPUS que 

se mostraram relevantes para o trabalho e que são apresentados nessa seção. 

 

3.1 Sampled Values 

 

Foi possível encontrar diversos trabalhos envolvendo o protocolo SV, 

apresentado pela norma IEC 61850-9-2. Por meio deles, verificou-se uma variedade 

de aplicações.  

Para G. Igarashi e J. C. Santos (2014) é possível usar o protocolo SV no 

cálculo de funções de proteção como sobrecorrentes e até proteções diferenciais de 

transformadores. Não somente para aplicações na proteção de sistemas elétricos, 

como também para a medição de faturamento. Segundo Starck et al. (2013), é 

possível utilizar sensores de tensão em chaves seccionadoras e digitalizar as 

informações através de SV para qualquer IED da subestação, demonstrando os 

resultados com melhora no desempenho e confiabilidade dos valores. 

Entretanto, devido à importância atrelada às informações que as mensagens 

transportam, há preocupações em garantir e validar as mensagens. A norma 

estabelece requisitos para as trocas de dados do protocolo SV. Ingram et al. (2012) 

apresenta um estudo no qual se pode avaliar se a aplicação está dentro dos requisitos 

da norma. A norma IEC 61850-9-2, além de propor um protocolo para substituir a 

transdução analógica por receber pacotes pela rede, busca a interoperabilidade entre 

diferentes fabricantes. Song et al. (2017) propõe um método de teste para verificar se 

existe ou não a interoperabilidade entre os diferentes fabricantes. Com tamanha 

responsabilidade atribuída ao SV, M. Agustoni e A. Mortara (2017) propõem estudos 

de como configurar e assegurar a calibração dos equipamentos.  
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De fato, existem estudos e ferramentas computacionais para ajudar o esforço 

de validação das mensagens. O trabalho apresentado por Stanislav Sumec (2014) 

teve por objetivo criar um software capaz de verificar os valores das mensagens SV, 

enviado diretamente das merging units. Abdolkhalig E Zivanovic (2014) propuseram 

uma nova técnica para estimar os fasores durante os fenômenos transitórios nos 

sistemas de energia elétrica, utilizando informações das merging units. 

Há muitas aplicações ligadas às funções de proteção, mas já existem muitos 

estudos avaliando o uso em medição de energia elétrica. Ao analisar o caso 

apresentado por Yamada (2012), observa-se que as mensagens de SV atendem à 

norma IEC 60044-8, garantindo classe e erro de precisão. Através dos testes foi 

confirmado que os limites dos erros estão dentro da classe de precisão 0.2S. O 

trabalho de Abdolkhalig et al. (2013) avalia o critério de Erro Total do fasor definido no 

padrão IEEE C37.118, quando as mensagens SV perdem alguns pacotes na rede. 

Devido a velocidade em que as mensagens são enviadas, há preocupação se 

o IED irá conseguir montar novamente os valores dos sinais de tensão e corrente de 

forma correta no eixo do tempo. Igarashi e Santos (2014) realizaram um estudo 

verificando o impacto da perda do sincronismo para o algoritmo de proteção diferencial 

de transformadores, e constataram que é realmente necessária a garantia do 

sincronismo para que a proteção permaneça ativa. Conforme Yang et al. (2017), para 

que a compensação da latência de cada mensagem enviada pela merging units seja 

válida, o SAMU deve obter sincronização externa. As aplicações do SV estão sendo 

em sua maioria ligadas a funções de proteção, porém ROUX et al. (2017) propõe um 

teste para validar as mensagens para utilizar na medição. Como resultado, a maior 

preocupação na aplicação é o cuidado com a sincronização de tempo. 

 

3.2 Software Defined-Network 

 

O estudo pela eficácia do conceito SDN tem incentivado muitos 

pesquisadores a encontrar aplicações e compreender seus conceitos. Segundo Garg 

et al. (2017), as redes tradicionais existentes são muito complicadas, devido ao plano 

de controle e o plano de dados serem integrados nos switches tradicionais. Para ele, 

cada switch tradicional pode ter sua própria configuração distinta, e qualquer 

necessidade de alteração da rede resulta em um longo ciclo de atualizações das 

configurações de cada switch. Todavia, a rede SDN criou uma grande oportunidade 
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para resolver esses problemas, com a possibilidade de utilizar um controlador para 

toda a rede e também separar os planos de dados e de controle. Por essa razão, Garg 

et al. (2017) argumenta que a rede SDN consegue estabelecer com sucesso o 

caminho para a próxima geração de redes Ethernets. Em consonância, Prajapati et al. 

(2018) explica que os sistemas tradicionais de rede Ethernet são ainda complexos, 

não sendo fáceis de gerenciar e de reconfigurar. Logo, em caso de qualquer alteração 

ou falha, a rede SDN simplifica o gerenciamento, oferecendo flexibilidade para a rede, 

dissociando os planos de dados de controle. De acordo com Leal e Botero (2016), 

redes SDN automatizam processos e melhoraram o gerenciamento de redes de 

comunicações em subestações de energia, sendo que a maior vantagem de aplicar 

essa tecnologia é justamente o tempo de recomposição da rede na grandeza de 

microssegundos. No trabalho de N. Dorsch et al. (2016) observa-se a melhora do 

tempo de recomposição para falhas de comunicação. 

A preocupação com a segurança cibernética na rede Ethernet sempre é um 

tópico importante para toda engenharia de rede. Segundo Yang et al. (2017), a 

proteção de segurança em sistemas de controle industrial tornou-se um tema 

necessário, e, ao longo do tempo, numerosas técnicas de defesa surgiram. Contudo, 

a maioria dos métodos apresenta limitações; ou seja, dependendo excessivamente 

das regras de análise, pode afetar a comunicação original, somado ao fato de que a 

arquitetura de rede e o fluxo de dados dificilmente podem ser ajustados após serem 

implantados. Sendo assim, a solução para esse problema estaria em utilizar SDN. 

Yang et al. (2017) propõe um método de inspeção de segurança, sendo que os 

resultados indicaram que a abordagem proposta é sensível e eficaz para a detecção 

de ataques cibernéticos. De acordo com Jankowski e Amanowicz (2018), a 

possibilidade de coletar estatísticas de dispositivos implantados sobre a rede e passá-

los para um controlador, aumenta significativamente as possibilidades de detecção de 

ameaças, oferecendo novas oportunidades para a implementação de técnicas de 

segurança. Em consonância, o trabalho apresentado por LAWAL (2018) mostra que 

o SDN é eficaz para detecção em tempo real dos ataques distribuídos de negação de 

serviço (DDoS). A proposta de Chippalkatti e Nimbhorkar (2017) confirma a eficiência 

da rede em trabalhar com o plano de dados e o plano de controle separados. Os 

autores projetaram políticas de segurança cibernética para que o controlador consiga 

detectar ataques e tomar medidas contra eles, de modo que isso é possível graças ao 
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conceito centralizado de SDN, que fornece menor custeio, com visibilidade máxima 

de rede e alta taxa de rendimento.  

Esse trabalho tem como objetivo a aplicação do conceito SDN em sistemas 

de barramento de processo em subestações de energia elétrica, mas o estudo do SDN 

em subestações já vem sendo alvo de muitos estudos. Em uma aplicação, no qual 

relés de proteção trabalham com mensagens SV, o sistema elétrico de potência 

depende da rede Ethernet, para que as informações críticas cheguem em tempo real, 

e, no caso de falhas, exista alternativas definidas previamente, para que a 

comunicação seja restaurada. Portanto, para manter a estabilidade da rede, as redes 

de comunicação são obrigadas a serem altamente confiáveis. Em trabalho 

apresentado por Dorsch et al. (2017), são avaliadas técnicas para melhorar a 

tolerância às falhas de comunicação, utilizando os conceitos de SDN; além de serem 

comparadas as abordagens centralizadas e descentralizadas para detecção de falhas 

e recuperação de tráfego, propondo um conceito híbrido, garantindo os requisitos da 

norma IEC 61850.  

Segundo Leal Botero (2017), a adoção do conceito SDN em redes de 

comunicação de subestações de energia tem o objetivo de melhorar a gestão dentro 

desse tipo de redes, sendo que elas exigem altos níveis de disponibilidade e 

confiabilidade, já que a subestação é essencial elemento na cadeia de geração e 

distribuição de energia. Através do trabalho de H. Maziku e S. Shetty (2017, p.2) é 

possível entender que essa solução é capaz de ser utilizada dentro de subestação de 

energia elétrica. Conforme Dorsch et al. (2014), os sistemas de energia futuros são 

caracterizados por um alto grau de complexidade, com os IEDs processando grandes 

quantidades de dados e informações críticas em tempo real, porquanto no trabalho é 

apresentado a rede SDN como opção para atender aos requisitos específicos de 

comunicação da rede de energia de distribuição e transmissão. Ao analisar o caso 

apresentado por Zhang et al. (2017), é possível constatar que a rede SDN é uma 

ferramenta poderosa para auxiliar na disponibilidade e na segurança da rede de 

comunicação para sistemas de distribuição de energia. O conceito SDN é um método 

que transforma o modo de comunicação nas subestações conforme detalhado por E. 

A. Leal e J. F. Botero (2016).  

Dentro da norma IEC 61850, há uma definição dos LN e de muitas 

características dos equipamentos. Tais definições são detalhadas pela Substation 

Configuration Language (SCL) em arquivos, como CID, ICD, SSD ou SCD. Segundo 
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O’Raw et al. (2017), a SCL define os parâmetros necessários para configurar 

dispositivos individuais e combiná-los em um sistema. O trabalho também afirma que 

através da SCL seria possível configurar inclusive o SDN, diretamente. Isso mostra o 

nível de automatização que se pode alcançar com o SDN. Quando utilizado em uma 

subestação com IEC 61850, a rede SDN deve garantir o envio e a recepção de 

mensagens críticas para o SEP. Sendo assim, com o intuito de analisar e garantir o 

envio das mensagens, o modelo apresentado por Maziku e Shetty (2017) desenvolve 

pontuação na garantia de envio e recepção dos pacotes de dados.  O controlador 

OpenFlow é capaz de identificar fluxos mais pesados e em tempo real, além de 

detectar avalanches de dados. Segundo o trabalho foi possível evidenciar uma 

melhora no desempenho das mensagens na norma IEC 61850. 

 

3.3 Precision Time Protocol (PTP) 

 

A sincronização de tempo com precisão em nanossegundos, transformou-se 

em um componente crítico para o sistema de potência moderno. Existem vários 

métodos disponíveis para sincronizar os IEDs em um sistema de energia. Nos últimos 

anos, tem havido um grande interesse em fornecer sincronização de tempo para os 

IEDs usando a mesma infraestrutura através da qual os dados são comunicados. O 

PTP é uma tecnologia promissora para alcançar a precisão de nanossegundos 

requerida pelos IEDs sobre Ethernet. Esse entendimento é apresentado no trabalho 

de H. Guo e P. Crossley (2016), no qual explica os objetivos do protocolo. 

Trabalho apresentado por Watt et al. (2015) discute os fundamentos do 

protocolo e as considerações necessárias para projetar redes Ethernets de sistemas 

de energia, a fim de alcançar a precisão requerida. Segundo Guo Crossley (2014), a 

comunicação é um fator chave para o sucesso da automação na subestação. Entre 

as várias tecnologias, a Ethernet é predominante para a comunicação da Rede de 

Área Local (LAN) devido ao seu baixo custo, e subestações de alta velocidade e 

energia verão um uso crescente de Ethernet no setor de proteção e controle. O 

protocolo de sincronização de tempo PTP é baseado em Ethernet, e pode realizar 

precisão inferior a microssegundo, podendo ser considerado uma boa alternativa ao 

método de sincronização convencional.  

Devido à sua flexibilidade, há muitos casos, como o apresentado no trabalho 

de Baoyin et al. (2012), onde se vê o sucesso da aplicação de PTP para sincronizar 
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unidades de merging units e relés de proteção em uma subestação de 330kV, na 

província noroeste da China. Além de aplicações com redundância de rede, há 

trabalhos que também abordam questões de confiabilidade dos dados, pois de acordo 

com Ferencz e Kovácsházy (2017), isso é necessário para manter a integridade das 

mensagens e proteger a consistência da rede de sincronização do relógio. Assim, o 

artigo examina a robustez das implementações do IEEE 1588 (2008) de um ponto de 

vista segurança cibernética. Segundo Ingram et al. (2013), novas aplicações de 

automação de subestação, como barramento de processo de SV, exigem uma 

precisão de amostragem de nanossegundos. O PTP atinge esse nível de desempenho 

e se integra bem às redes de subestação baseadas em Ethernet, sendo que seu 

desempenho em testes realizados se mostra eficaz. 

De acordo com Crossley et al. (2016), o protocolo PTP é promissor para 

futuros sistemas de automação de subestação, mas seu desempenho e impacto 

devem ser totalmente avaliados antes que ele possa ser usado em subestações. Seu 

trabalho descreve um teste de sincronização, e os resultados mostram que um 

sistema de sincronização de tempo com PTP é preciso, seguro e ideal para aplicações 

de proteção e controle, em comparação com um sistema de sincronismo tradicional. 

Pelo fato do PTP estar em consonância com o SAS, o trabalho de Ferrari et al. (2012) 

apresenta e compara o desempenho de alguns switches de diferentes fabricantes que 

trabalham como transparent clock, dentro da arquitetura de sincronização proposta 

pela IEEE 1588 (2008), uma vez que a versão mais recente do padrão IEC 61850 

apresenta o PTP para distribuir tempo no barramento de estação e no barramento de 

processo. Dessa forma, os resultados experimentais mostram que todos os 

transparent clock são aplicáveis ao SAS, mas alguns deles têm melhor desempenho 

do que outros em termos de precisão de sincronização. Outro importante trabalho de 

análise realizado foi o de Ingram et al. (2012), onde se avalia e compara os métodos 

de sincronismo tradicionalmente utilizados em subestação de transmissão IRIG-B e 

com o PTP. Os resultados mostraram que o sistema com PTP mantém o desempenho 

quando comparado ao IRIG-B, e ainda atende mais às necessidades dos barramentos 

de processo em subestações modernas. 
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3.4 Estudos realizados no Brasil  

 

Com o intuito de averiguar os trabalhos de dissertação realizados no Brasil, 

realizou-se uma busca nas universidades, para verificar os trabalhos que abordassem 

temas sobre a norma IEC 61850 e o conceito do SDN. Na Tabela 4, verifica-se que 

há muitos trabalhos sobre a norma IEC 61850, porém focando nos outros protocolos 

da norma, que seriam o GOOSE e o MMS. Também é possível verificar que há alguns 

trabalhos sobre SDN aplicados ao SEP, mas existe um campo vasto de possibilidades 

para discussões. 

 

Tabela 4 - ESTUDOS ANTERIORES SOBRE IEC 61850 E SDN 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

Autores Objetivos Resultados

Junior, O. (2006)
Investigar a integração dos padrões IEC 61850 e IEC

61970.
Os estudos apontam os passos para essa integração.

Lopes, Y. (2013)

Propor uma solução eficiente de controle e

gerenciamento autônomo de redes de comunicação para

subestações baseadas na norma IEC 61850.

A proposta foi implementada e testada utilizando o

emulador Mininet e um gerador de tráfego desenvolvido

no SCAPY, e se mostrou mais eficiente que o

gerenciamento padrão das redes de subestação. 

Musarra, B. (2013) Estudo de alívio de carga, utilizando IEC 61850.
Apresenta um sistema preditivo contra possíveis

emergências ocorridas na concessionária.

Molano, D. (2014)

Este trabalho apresenta uma proposta de modelagem

para o simulador OMNET++ de dispositivos pertencentes

aos SAS.

É possível testar o comportamento do sistema de

comunicação de um SAS segundo aspectos como o

tempo de atraso das mensagens tipo GOOSE e SV.

Petenel, F. (2014)
Análise de problemas ligados às comunicações de redes

elétricas inteligentes.

Os resultados servem para orientar o dimensionamento

de redes de automação baseadas em IEC 61850.

Covatti, F. (2104)
Propor uma solução para a integração de sistemas de

comunicação sem fio com a norma IEC 61850
Demonstração de um sistema com a integração.

Araujo, M. (2014)

Baseado no uso de SAS em conformidade com a IEC

61850, apresenta-se uma proposta de implementação de

proteção de sobrecorrente através de seletividade lógica.

Comparam-se então, os resultados obtidos para os

tempos de atuação e energia dissipada para faltas em

sistemas protegidos pela metodologia convencional e

pelo esquema proposto.

Machado, P. (2015)

Apresenta uma metodologia de desenvolvimento de

modelos CPN para a avaliar o comportamento temporal

de sistemas de comunicação baseados na norma IEC

61850.

São utilizados dois cenários IEC 61850, um tratando das

mensagens SV e outro tratando das mensagens

GOOSE. utilizando o software CPN Tools, verifica-se os

comportamentos semelhantes aos sistemas reais.

Robeiro, L. (2015)

Alarmes e eventos, são processados de forma

automática por um motor Fuzzy que permite aproximar a

decisão computacional à decisão humana, incluindo

zonas de incerteza e lógica ponderada.

Além disso o sistema usou um esquema de

comunicação inovador para o módulo do processador de

dados em tempo real (RTDP), inteiramente baseado nos

protocolos da IEC 61850.

Fernandes, H. (2016)
Propõe, um modelo de integração de sistemas de

detecção de intrusão em redes definidas por software.

Com o resultado é possível verificar a viabilidade de

utilizar as regras já existentes e utilizar o histórico de

utilização da rede para aumentar a efetividade da

detecção e dos bloqueios de intrusos.

Junior, M. (2017)

A proposta de sistema unificado para levantamento de

ativos de proteção aderentes à norma IEC 61850,

conectados a uma rede de automação.

Foram analisados três tipos de IEDs como caso de

estudo, sendo demonstrando o potencial do sistema

apresentado.

Santos, E. (2017)

Apresentar simulações de um modelo de planejamento

de Smart Grid, caracterizando-a a partir de protocolos

IEC 61850, os quais são tendências para esse tipo de

rede.

A solução proposta se baseia na alocação otimizada de

equipamentos em uma rede de comunicação, que utiliza

como meio físico de transmissão de dados a própria

fiação elétrica, tecnologia Power Line Communication.

Fonseca, J. (2017)

A metodologia aplicada é baseada na modelagem do

circuito proposto no RTDS, que é monitorado em tempo

real. São simulados vários tipos de curtos-circuitos em

diferentes pontos do sistema.

Os resultados simulados são de vários tipos de curtos-

circuitos em diferentes pontos do sistema e, na

ocorrência de cada falta gerada, o programa desenvolvido

analisa os dados do sistema pré e pós falta.
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3.5 Contribuição deste trabalho 

 

Os estudos apresentados mostram uma série de temas que envolvem o 

assunto de SV, PTP e SDN. Entretanto, a contribuição do trabalho está em analisar o 

bloqueio de funções de proteção em IEDs, durante as falhas físicas no barramento de 

processo. Respectivo estudo e análise não foram encontrados em trabalhos 

anteriores. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 
 

O estudo em questão tem como resultado a indicação do tempo de 

reconfiguração da rede em casos de falha física na rede SDN. Verificando se a rede 

SDN é capaz de ser utilizada como opção para o barramento de processo e em quais 

condições. Nesse caso, com o intuito de tornar o estudo replicável e de fácil 

reprodução, dentro das mesmas condições ou em condições específicas e próprias 

para alguma outra necessidade, opta-se pela estruturação em três etapas. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

Os materiais e os softwares necessários para o teste, estão discriminados a 

seguir. 

 

4.1.1 Software 

Para a aplicação do método é utilizado os softwares listados na Tabela 5. 

Esses softwares são necessários para configurar os equipamentos, como o 

AcSELarator QuickSet, AcSELarator Architect, SEL-5056 - Controller e outros são 

necessários para análise dos resultados, como o Wireshark e o SyncrhoWAVE.  

 

TABELA 5 - SOFTWARE 

Software Finalidade 

AcSELarator QuickSet Configuração e Monitoramento de variáveis no IED e na MU 

AcSELarator Architect Configuração do protocolo Sampled Values 

SEL-5056 - Controller Configuração dos switches SDN 

Wireshark Analisador de Rede 

SyncrhoWAVE Análise de Registros Oscilográficos 

SEL-5401 - Test System Parametrização da Caixa de Testes, tensão e corrente na MU 

Web Browser Parametrização do relógio GPS 
 

FONTE: O AUTOR (2020) 

4.1.2 Equipamentos 

 

Os equipamentos envolvidos nos testes é o SAMU, que irá receber os sinais 

de tensão e corrente, e publicar as mensagens SV no barramento de processo. O IED 

irá assinar as mensagens publicadas no barramento de processo.  Quatro switches 

SDN é necessário para compor a rede Ethernet. Um relógio GPS com capacidade 
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para sincronizar via PTP. Uma mala de testes para a injeção de tensão e corrente e 

por último um computador, no qual é instalado o software controlador da rede SDN. 

Todos os equipamentos estão apresentados na Tabela 6. Além desses equipamentos 

principais, acessórios como cabos Ethernet 100Base-T, fibras ópticas multimodo com 

conector LC, fonte de alimentação de 125Vcce e mini disjuntores, também compõem 

o teste. 

TABELA 6 - LISTA DE MATERIAIS 

Item Equipamento Modelo Quantidade Descrição 

1 GPS SEL-2488 1 Sincronismo de Tempo 

2 SAMU SEL-401 1 Publica mensagens SV 

3 IED SEL-421 1 Assina Mensagens SV 

4 Mala de Teste SEL-AMS 1 Aplica Tensão e Corrente 

5 Switch SEL-2740S 4 Barramento de Processo 

6 Computador Latitude 1 Estação de Engenharia 

FONTE: O AUTOR (2020) 

 

4.1.3 Montagem dos Equipamento 

 

A montagem dos equipamentos é realizada em um rack 19”, conforme a 

FIGURA 14. Na figura é possível observarmos o GPS, os três swiches, o relé de 

proteção e a Merging Unit. 

FIGURA 14 - VISTA FRONTAL DO RACK 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

GPS 

Switch SDN

Switch SDN

Switch SDN

Relé de Proteção

Merging Unit

Switch SDN
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4.2 MÉTODO 

 

O método deste trabalho consiste em montar em laboratório um barramento 

de processo e aplicar falhas físicas na rede de comunicação. O objetivo é verificar se 

a rede SDN garante que o relé de proteção continuará recebendo as mensagens SV, 

sem desabilitar as funções de proteção.  

O objetivo seria a rede se restaurar dentro de 624 microssegundos, para que 

não perca o quarto pacote desencadeando o bloqueio de proteção. O quarto pacote 

perdido ocorreria a 832 microssegundos, nesse momento espera-se que o relé de 

proteção inicie o bloqueio das proteções, deixando o SEP vulnerável nesse período. 

O método propõe aplicar as etapas da FIGURA 15, dez vezes para cada cenário de 

falha, com o intuito de verificar a repetibilidade dos tempos de possível escuridão da 

rede. 

 

FIGURA 15 - ETAPAS NA DETERMINAÇÃO DE FALHAS NA REDE SDN 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 

4.2.1 Etapa 1 – Propor um Cenário 

 

A primeira etapa consiste na especificação de uma arquitetura para o 

barramento de processo. Ou seja, definir o caminho principal para as mensagens SV, 

e definir o caminho alternativo, com o qual a rede SDN irá alternar no momento da 

falha física na rede Ethernet.  

 

4.2.2 Etapa 2 – Aplicar as falhas de comunicação 

 

A segunda etapa consiste em aplicar falhas físicas ou falhas lógicas no 

barramento de processos, que provoquem interrupção da comunicação. No caso da 

falha física, ela deve ser proporcionada pela desconexão da fibra óptica ou do cabo 

UTP. No caso da falha lógica, ela é aplicada desabilitando uma porta do switch SDN, 

diretamente no controlador. 

Propor um Cenário
Aplicar as falhas de 

comunicação
Registro e Análise
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4.2.3 Etapa 3 – Registro e Análise 

 

A terceira etapa consiste em efetuar o registro oscilográfico no relé de 

proteção. O registro oscilográfico grava valores analógicos e digitais amostrados 

durante 3 segundos. A taxa de amostragem do relé de proteção é de 8.000 hertz, isso 

quer dizer que é realizado um registro a cada 125 microssegundos. Como as amostras 

do protocolo SV são enviados a uma amostragem de 4800 hertz, o registro 

oscilográfico consegue registrar todas as amostras sem nenhum prejuízo de perder 

qualquer amostra que deixe de chegar ao relé de proteção. 

Para que o relé de proteção inicie o registro oscilográfico, é necessário que 

uma variável acione a variável ER (Event Report). Para garantir que sejam gerados 

tantos quantos registros necessários, foi criado uma lógica dentro do relé, para gerar 

um pulso a cada 30 ciclos, essa lógica é apresentada na FIGURA 16. 

 

FIGURA 16 - LÓGICA PARA O REGISTRO 

 

FONTE: O AUTOR (2020) 

 

Na FIGURA 15, a variável PB1_PUL representa o acionamento via botão 

frontal flip-flop PLT01. A variável PLT01 funciona como uma chave, que liga e desliga 

o trem de pulsos. Com o temporizador PCT01 é possível criar um trem de pulsos que 

eleva para 1 sua saída a cada 30 ciclos. Dessa forma o Temporizador PCT01Q aciona 

o Registro oscilográfico. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

O objetivo do estudo de caso é justamente relacionar os conceitos teóricos 

com os práticos, indicando as aplicações e as limitações teóricas e práticas dos 

resultados obtidos. Para o estudo de caso, é proposto várias possíveis arquiteturas 

de comunicação, que são possíveis de ocorrer em uma subestação. Este capítulo 

descreve o procedimento prático realizado neste projeto, onde são mostrados os 

resultados dos testes realizados em laboratório. 

 

5.1 Arquitetura de Comunicação do Cenário 1 

 

A arquitetura da FIGURA 17 é composta por uma rede em anel de três 

switches SDN. O controlador estabelece um caminho principal e um caminho 

secundário. O Objetivo desse cenário é aplicar uma falha física no caminho principal 

constituído por fibra óptica e observar se a comutação para o caminho secundário 

pode gerar alguma perda no registro dos pacotes do relé de proteção.  

 

FIGURA 17 - Arquitetura do Cenário 1 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 
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A aplicação da falha física proposta foi executada desconectando a porta C1 

do switch A, repetindo esse teste cinco vezes, e outras cinco vezes desconectando a 

porta C1 do switch C. Ao todo foram realizados dez testes de desconexão do link 

principal estabelecido pelo controlador. 

Com o objetivo de assegurar que outras portas do mesmo switch não 

apresentariam comportamento diferente, o mesmo teste foi realizado estabelecendo 

o caminho principal com a porta C3 do switch A e B, e uma terceira vez estabelecendo 

o caminho principal com a porta C4 do switch A e B. Por fim, foram finalizados ao todo 

30 testes de desconexão do link principal. 

 

5.1.1 Mensagens Capturadas 

 

Todos os 30 testes apresentarem tempos de restauração inferiores a 100 

microssegundos, conforme apresentado na TABELA 7. Com o intuito de comprovar a 

captura de todos os pacotes, foi selecionado o primeiro teste e apresentado nas 

figuras a seguir.  

Na FIGURA 18 encontra-se o registro oscilográfico das tensões trifásicas 

recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da fase A, a linha 

vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C. No eixo das 

ordenadas a marcação está em quilovolts, seus limites são de -10kV a +10kV, no eixo 

das abcissas a marcação é em tempo, na grandeza de milissegundos.  

Na FIGURA 19 encontra-se o registro oscilográfico das correntes trifásicas 

recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da fase A, a linha 

vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C, sendo que cada 

ponto é o registro de uma amostra. No eixo das ordenadas a marcação está em 

ampère, seus limites são de -200A a +200A, no eixo das abcissas a marcação é em 

tempo, na grandeza de milissegundos. 

Na FIGURA 20 deveria encontrar-se o estado lógico das variáveis, caso 

houvesse um bloqueio por não recepção de mensagens SV. 
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TABELA 7 - TEMPO DE RESTAURAÇÃO DO CENARIO 1 

 

FONTE: O AUTOR (2020) 

 

FIGURA 18 - TENSÃO NA FALHA DO CENÁRIO 1 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 

FIGURA 19 - CORRENTE NA FALHA DO CENÁRIO 1 

 

FONTE: O AUTOR (2020) 

Teste

C1/C3/C4
Tempo de Restauração

1 < 100 microssegundos

2 < 100 microssegundos

3 < 100 microssegundos

4 < 100 microssegundos

5 < 100 microssegundos

6 < 100 microssegundos

7 < 100 microssegundos

8 < 100 microssegundos

9 < 100 microssegundos

10 < 100 microssegundos
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FIGURA 20 - ESTADO DE VARIÁVEIS DO CENÁRIO 1 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 
 

5.1.2 Resultados do Cenário 1 

 

Com o resultado obtido é possível constatar que não houve a perda de 

nenhum pacote. A comutação realizada pelos switches SDN do caminho principal para 

o caminho secundário é inferior a 100 microssegundos. Pelo fato de que cada 

mensagem SV é enviado a cada 208 microssegundos, não foi possível observar a 

perda de nenhum pacote em todos os testes realizados.  

A variável SVBLK permaneceu no estado zero. Com isso é possível concluir 

que em nenhum momento ocorreu bloqueio por perda de pacotes SV e as funções de 

proteção não foram desabilitadas. 

 

5.2 Arquitetura de Comunicação do Cenário 2 

 

O cenário 2 mantém toda a estrutura do cenário 1, as diferenças estão no 

meio físico ao qual é aplicado a falha física. Ao invés de ser fibra óptica, o caminho 

principal é composto por cabo UTP.  

A arquitetura da FIGURA 21 é composta por uma rede em anel de três 

switches SDN. O controlador estabelece um caminho principal e um caminho 

secundário. O Objetivo desse cenário é aplicar uma falha física no caminho principal 
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constituído por cabo UTP e observar se a comutação para o caminho secundário pode 

gerar alguma perda no registro dos pacotes do relé de proteção.  

 

FIGURA 21 - Arquitetura do Cenário 2 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 

A aplicação da falha física proposta foi executada desconectando a porta E1 

do switch A, repetindo esse teste cinco vezes, e outras cinco vezes desconectando a 

porta E1 do switch C. Ao todo foram realizados dez testes de desconexão do link 

principal estabelecido pelo controlador. 

Com o objetivo de assegurar que outras portas do mesmo switch não 

apresentariam comportamento diferente, o mesmo teste foi realizado estabelecendo 

o caminho principal com a porta E3 do switch A e B, e uma terceira vez estabelecendo 

o caminho principal com a porta E4 do switch A e B. Por fim, foram finalizados ao todo 

30 testes de desconexão do link principal. 
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5.2.1 Mensagens Capturadas 

 

Todos os 30 testes apresentarem tempos de restauração inferiores a 100 

microssegundos, conforme apresentado na Tabela 8. Com o intuito de comprovar a 

captura de todos os pacotes, foi selecionado o primeiro teste e apresentado nas 

figuras a seguir.  

Na FIGURA 22 encontra-se o registro oscilográfico das tensões trifásicas 

recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da fase A, a linha 

vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C. No eixo das 

ordenadas a marcação está em quilovolts, seus limites são de -10kV a +10kV, no eixo 

das abcissas a marcação é em tempo, na grandeza de milissegundos.  

Na FIGURA 23 encontra-se o registro oscilográfico das correntes trifásicas 

recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da fase A, a linha 

vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C, sendo que cada 

ponto é o registro de uma amostra. No eixo das ordenadas a marcação está em 

ampère, seus limites são de -200A a +200A, no eixo das abcissas a marcação é em 

tempo, na grandeza de milissegundos. 

Na FIGURA 24 deveria encontrar-se o estado lógico das variáveis, caso 

houvesse um bloqueio por não recepção de mensagens SV. 

 

TABELA 8  - TEMPOS DE RECOMPOSIÇÃO DO CENÁRIO 2 

 

FONTE: O AUTOR (2020) 
 
 
 
 
 
 
 

Teste

E1/E3/E4
Tempo de Restauração

1 < 100 microssegundos

2 < 100 microssegundos

3 < 100 microssegundos

4 < 100 microssegundos

5 < 100 microssegundos

6 < 100 microssegundos

7 < 100 microssegundos

8 < 100 microssegundos

9 < 100 microssegundos

10 < 100 microssegundos
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FIGURA 22 - TENSÃO NA FALHA DO CENÁRIO 2 

1  

FONTE: O AUTOR (2020) 
 

FIGURA 23 - CORRENTE NA FALHA DO CENÁRIO 2 

 

FONTE: O AUTOR (2020) 
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FIGURA 24 - ESTADO DE VARIÁVEIS DO CENÁRIO 2 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

5.2.2 Resultados do Cenário 2 

Com o resultado obtido é possível constatar que não houve a perda de 

nenhum pacote. A comutação realizada pelos switches SDN do caminho principal para 

o caminho secundário é inferior a 100 microssegundos. Pelo fato de que cada 

mensagem SV é enviado a cada 208 microssegundos, não foi possível observar a 

perda de nenhum pacote em todos os testes realizados.  

A variável SVBLK permaneceu no estado zero. Com isso é possível concluir 

que em nenhum momento ocorreu bloqueio por perda de pacotes SV e as funções de 

proteção não foram desabilitadas. 

 

5.3 Arquitetura de Comunicação do Cenário 3 

 

O Objetivo da arquitetura apresentada na FIGURA 25 é aplicar uma falha 

física no caminho principal e observar se a comutação para o caminho secundário 

pode gerar alguma perda no registro dos pacotes do relé de proteção. A falha física 

não é mais aplicada entre os switches SDN, mas sim nas conexões com a Merging 

Unit. 

O teste de falha física é realizado através da desconexão da fibra da Merging 

Unit, porta 5C. O switch SDN e o relé de proteção detecta a falha no link, e comuta o 

fluxo do caminho principal para o caminho alternativo, que seria a porta 5D. Para 

assegurar a constância dos tempos o teste é repetido igualmente dez vezes. 
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FIGURA 25 - ARQUITETURA DO CENÁRIO 3 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 

5.3.1 Mensagens Capturadas 

 

Todos os tempos dos 10 testes realizados estão apresentados na Tabela 9. 

Com o intuito de comprovar a captura dos pacotes, foi selecionado para ser 

apresentado os respectivos testes com menor e maior tempo de restauração. Nas 

figuras a seguir temos como menor tempo o valor de 1,750 milissegundos e como 

maior valor do tempo de 6,750 milissegundos. 

Na FIGURA 26 e na FIGURA 27 encontra-se o registro oscilográfico das 

tensões trifásicas recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da 

fase A, a linha vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C, 

sendo que cada ponto é o registro de uma amostra. As barras laranja e magenta 

servem para calcular o tempo entre dois pontos, a barra vermelha tracejada 

representa o momento que houve o estímulo para o registro da oscilografia. No eixo 

das ordenadas a marcação está em quilovolts, seus limites são de -10kV a +10kV, no 

eixo das abcissas a marcação é em tempo, na grandeza de milissegundos. 
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Na FIGURA 28 e na FIGURA 29 encontra-se o registro oscilográfico das 

correntes trifásicas recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da 

fase A, a linha vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C, 

sendo que cada ponto é o registro de uma amostra. As barras laranja e magenta 

servem para calcular o tempo entre dois pontos, a barra vermelha tracejada 

representa o momento que houve o estímulo para o registro da oscilografia. No eixo 

das ordenadas a marcação está em ampère, seus limites são de -200 A a 200 A, no 

eixo das abcissas a marcação é em tempo, na grandeza de milissegundos.  

Na FIGURA 30 e na FIGURA 31 encontra-se o estado das variáveis 51S1 e 

SVBLK. Do lado esquerdo das figuras, a demarcação realizada pelas linhas laranja e 

magenta é o tempo que o relé de proteção leva para detectar a perda do quarto pacote 

SV. Do lado direito é o tempo que após detectado a falha do quarto pacote, o 

equipamento processa a informação e alterna o estado da variável SVBKL para 1, 

desencadeando o bloqueio da função de proteção. 

 

TABELA 9 - TEMPO DE RECOMPOSIÇÃO DO CENÁRIO 3 

 

FONTE: O AUTOR (2020) 
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FIGURA 26 - TENSÃO NA FALHA DO CENÁRIO 3 – TEMPO MÍNIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

FIGURA 27 - TENSÃO NA FALHA DO CENÁRIO 3 – TEMPO MÁXIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 
FIGURA 28 - CORRENTE NA FALHA DO CENÁRIO 3 – TEMPO MÍNIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 
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FIGURA 29 - CORRENTE NA FALHA DO CENÁRIO 3 – TEMPO MÁXIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 
FIGURA 30 - ESTADO DE VARIÁVEIS DO CENÁRIO 3 – TEMPO MÍNIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 
FIGURA 31 - ESTADO DE VARIÁVEIS DO CENÁRIO 3 – TEMPO MÁXIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 
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5.3.2 Resultados do Cenário 3 

 

Com o resultado obtido é possível constatar que ocorreu eu todos os casos 

perda do quarto pacote de mensagem SV, ou seja, se a falha de comunicação for 

superior a 833 microssegundos o relé de proteção irá sinalizar através da variável 

SVBKL a falha de comunicação por perda de pacotes de SV, e consequentemente 

desabilitar a função de proteção. 

Essa perda de comunicação se deve ao fato do tempo que o relé de proteção 

demora para processar a queda do link de comunicação. O tempo para o relé detectar 

a perda de link é especificado pela norma IEEE 802.3 (2015, pp.380), ele deve estar 

no intervalo de 2 e 7 milissegundos. 

O relé de proteção não publica as mensagens SV ao mesmo nas duas portas, 

o equipamento espera a percepção da queda do link e chaveia a publicação para a 

outra porta. Esse tempo de comutação é conhecido como tempo de failover do relé 

de proteção. 

Sendo assim, mesmo que o SDN trabalhe rápido, nesse teste há uma soma 

do tempo que o próprio relé de proteção leva para detectar a queda no link da porta. 

 

5.4 Arquitetura de Comunicação do Cenário 4 

 

O Objetivo da arquitetura apresentada na FIGURA 32 é aplicar uma falha 

física no caminho principal e observar se a comutação para o caminho secundário 

pode gerar alguma perda no registro dos pacotes do relé de proteção. A falha física 

não é mais aplicada entre os switches SDN, mas sim nas conexões com a Merging 

Unit. 

O teste de falha física é aplicado através da desconexão da porta elétrica 

RJ45 da Merging Unit, porta 5D. O switch SDN e o relé de proteção detecta a falha no 

link, e comuta o fluxo do caminho principal para o caminho alternativo, que seria a 

porta 5C. Para assegurar a constância dos tempos o teste é repetido igualmente dez 

vezes. 
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FIGURA 32 - ARQUITETURA DO CENÁRIO 4 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

5.4.1 Mensagens Capturadas 

 

Todos os tempos dos 10 testes realizados estão apresentados na Tabela 10. 

Com o intuito de comprovar a captura dos pacotes, foi selecionado para ser 

apresentado os respectivos testes com menor e maior tempo de restauração. Nas 

figuras a seguir temos como menor tempo o valor de 6,625 milissegundos e como 

maior valor do tempo de 11,750 milissegundos. 

Na FIGURA 33 e na FIGURA 34 encontra-se o registro oscilográfico das 

tensões trifásicas recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da 

fase A, a linha vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C, 

sendo que cada ponto é o registro de uma amostra. As barras laranja e magenta 

servem para calcular o tempo entre dois pontos, a barra vermelha tracejada 

representa o momento que houve o estímulo para o registro da oscilografia. No eixo 

das ordenadas a marcação está em quilovolts, seus limites são de -10kV a +10kV, no 

eixo das abcissas a marcação é em tempo, na grandeza de milissegundos. 

Na FIGURA 35 e na FIGURA 36 encontra-se o registro oscilográfico das 

correntes trifásicas recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da 

fase A, a linha vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C, 
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sendo que cada ponto é o registro de uma amostra. As barras laranja e magenta 

servem para calcular o tempo entre dois pontos. No eixo das ordenadas a marcação 

está em ampère, seus limites são de -200 A a 200 A, no eixo das abcissas a marcação 

é em tempo, na grandeza de milissegundos.  

Na FIGURA 37 e na FIGURA 38 encontra-se o estado das variáveis 51S1 e 

SVBLK. Do lado esquerdo das figuras, a demarcação realizada pelas linhas laranja e 

magenta é o tempo que o relé de proteção leva para detectar a perda do quarto pacote 

SV. Do lado direito é o tempo que após detectado a falha do quarto pacote, o 

equipamento processa a informação e alterna o estado da variável SVBKL para 

estado em 1, desencadeando o bloqueio da função de proteção. 

 

TABELA 10 - TEMPO DE RECOMPOSIÇÃO DO CENÁRIO 4 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 

FIGURA 33 - TENSÃO NA FALHA DO CENÁRIO 4 – TEMPO MÍNIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 
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FIGURA 34 - TENSÃO NA FALHA DO CENÁRIO 4 – TEMPO MÁXIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 
 

FIGURA 35 - CORRENTE NA FALHA DO CENÁRIO 4 – TEMPO MÍNIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 
FIGURA 36 - CORRENTE NA FALHA DO CENÁRIO 4 – TEMPO MÁXIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 
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FIGURA 37 - ESTADO DE VARIÁVEIS DO CENÁRIO 4 – TEMPO MÍNIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

FIGURA 38 - ESTADO DE VARIÁVEIS DO CENÁRIO 4 – TEMPO MÁXIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 

5.4.2 Resultados do Cenário 4 

 

Com o resultado obtido é possível constatar que ocorreu em todos os casos 

a perda do quarto pacote de mensagem SV, ou seja, se a falha de comunicação for 

superior a 833 microssegundos o relé de proteção irá sinalizar através da variável 

SVBKL a falha de comunicação por perda de pacotes de SV, e consequentemente 

desabilitar a função de proteção. 

Essa perda de comunicação se deve ao fato do tempo que o relé de proteção 

demora para processar a queda do link de comunicação. O tempo para o relé detectar 

a perda de link é especificado pela norma IEEE 802.3 (2015, pp.380), ele deve estar 

no intervalo de 2 e 7 milissegundos. 
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O relé de proteção não publica as mensagens SV ao mesmo nas duas portas, 

o equipamento espera a percepção da queda do link e chaveia a publicação para a 

outra porta. Esse tempo de comutação é conhecido como tempo de failover do relé 

de proteção. 

Sendo assim, mesmo que o SDN trabalhe rápido, nesse teste há uma soma 

do tempo que o próprio relé de proteção leva para detectar a queda no link da porta. 

O tempo de detecção é superior da porta elétrica que na porta em fibra óptica como 

observado nesse teste. 

 

5.5 Arquitetura de Comunicação do Cenário 5 

 

A arquitetura da FIGURA 39 é composta por uma rede em anel de quatro 

switches SDN. O controlador estabelece um caminho principal e um caminho 

secundário. O Objetivo desse cenário é aplicar uma falha lógica, desabilitando a porta 

do switch através do software. O teste lógico é diferente do teste físico pois não há a 

queda de um link físico, podendo observar a reação do controlador frente a essa 

situação. A falha é aplicada no caminho principal constituído e analisado se a 

comutação para o caminho secundário pode gerar alguma perda no registro dos 

pacotes do relé de proteção.  

 

FIGURA 39 - Arquitetura do Cenário 5 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 
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A aplicação da falha lógica proposta foi executada desabilitando a porta D1 

do switch C, repetindo esse teste dez vezes no link principal estabelecido pelo 

controlador. A repetição do teste tem o objetivo de assegurar que os tempos 

encontrados não são aleatórios e tem uma constância nos valores. 

 

5.5.1 Mensagens Capturadas 

 

Todos os 10 testes apresentam tempos de restauração inferiores a 100 

microssegundos, conforme apresentado na Tabela 11. Com o intuito de comprovar a 

captura de todos os pacotes, foi selecionado o primeiro teste e apresentado nas 

figuras a seguir.  

Na FIGURA 40 encontra-se o registro oscilográfico das tensões trifásicas 

recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da fase A, a linha 

vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C. No eixo das 

ordenadas a marcação está em quilovolts, seus limites são de -10kV a +10kV, no eixo 

das abcissas a marcação é em tempo, na grandeza de milissegundos.  

Na FIGURA 41 e encontra-se o registro oscilográfico das correntes trifásicas 

recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da fase A, a linha 

vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C, sendo que cada 

ponto é o registro de uma amostra. No eixo das ordenadas a marcação está em 

ampère, seus limites são de -200A a +200A, no eixo das abcissas a marcação é em 

tempo, na grandeza de milissegundos. 

Na FIGURA 42 deveria encontrar-se o estado lógico das variáveis, caso 

houvesse um bloqueio por não recepção de mensagens SV. 
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TABELA 11 - TEMPO DE RESTAURAÇÃO DO CENARIO 5 

 

FONTE: O AUTOR (2020) 

 

FIGURA 40 - TENSÃO NA FALHA DO CENÁRIO 5 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 
FIGURA 41 - CORRENTE NA FALHA DO CENÁRIO 5 

 

FONTE: O AUTOR (2020) 
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FIGURA 42 - ESTADO DE VARIÁVEIS DO CENÁRIO 5 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 

5.5.2 Resultados do Cenário 5 

 

Com o resultado obtido é possível constatar que não houve a perda de 

nenhum pacote. A comutação realizada pelos switches SDN do caminho principal para 

o caminho secundário é inferior a 100 microssegundos. Pelo fato de que cada 

mensagem SV é enviado a cada 208 microssegundos, não foi possível observar a 

perda de nenhum pacote em todos os testes realizados.  

A variável SVBLK permaneceu no estado zero. Com isso é possível concluir 

que em nenhum momento ocorreu bloqueio por perda de pacotes SV e as funções de 

proteção não foram desabilitadas. 

 

5.6 Arquitetura de Comunicação do Cenário 6 

 

O cenário 6 mantém toda a estrutura do cenário 5, a diferenças está no local 

onde é aplicado a falha lógica, desabilitando a porta do switch.  

A arquitetura da FIGURA 43 é composta por uma rede em anel de quatro 

switches SDN. O controlador estabelece um caminho principal e um caminho 

secundário. O Objetivo desse cenário é aplicar uma falha lógica no caminho principal 

constituído e observar se a comutação para o caminho secundário pode gerar alguma 

perda no registro dos pacotes do relé de proteção.  
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FIGURA 43 - Arquitetura do Cenário 6 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 

A aplicação da falha lógica proposta foi executada desabilitando a porta D1 

do switch B, repetindo esse teste dez vezes no link principal estabelecido pelo 

controlador. A repetição do teste tem o objetivo de assegurar que os tempos 

encontrados não são aleatórios e tem uma constância nos valores. 

 

5.6.1 Mensagens Capturadas 

 

Todos os 10 testes apresentam tempos de restauração inferiores a 100 

microssegundos, conforme apresentado na Tabela 12. Com o intuito de comprovar a 

captura de todos os pacotes, foi selecionado o primeiro teste e apresentado nas 

figuras a seguir.  

Na FIGURA 44 encontra-se o registro oscilográfico das tensões trifásicas 

recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da fase A, a linha 

vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C. No eixo das 

ordenadas a marcação está em quilovolts, seus limites são de -10kV a +10kV, no eixo 

das abcissas a marcação é em tempo, na grandeza de milissegundos.  

Na FIGURA 45 encontra-se o registro oscilográfico das correntes trifásicas 

recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da fase A, a linha 

vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C, sendo que cada 

ponto é o registro de uma amostra. No eixo das ordenadas a marcação está em 
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ampère, seus limites são de -200A a +200A, no eixo das abcissas a marcação é em 

tempo, na grandeza de milissegundos. 

Na FIGURA 46 deveria encontrar-se o estado lógico das variáveis, caso 

houvesse um bloqueio por não recepção de mensagens SV. 

 

TABELA 12 - TEMPOS DE RECOMPOSIÇÃO DO CENÁRIO 6 

 

FONTE: O AUTOR (2020) 
 

FIGURA 44 - TENSÃO NA FALHA DO CENÁRIO 6 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 



75 

 

FIGURA 45 - CORRENTE NA FALHA DO CENÁRIO 6 

 

FONTE: O AUTOR (2020) 
 

FIGURA 46 - ESTADO DE VARIÁVEIS DO CENÁRIO 6 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 

5.6.2 Resultados do Cenário 6 

 

Com o resultado obtido é possível constatar que não houve a perda de 

nenhum pacote. A comutação realizada pelos switches SDN do caminho principal para 

o caminho secundário é inferior a 100 microssegundos. Pelo fato de que cada 

mensagem SV é enviado a cada 208 microssegundos, não foi possível observar a 

perda de nenhum pacote em todos os testes realizados.  



76 

 

A variável SVBLK permaneceu no estado zero. Com isso é possível concluir 

que em nenhum momento ocorreu bloqueio por perda de pacotes SV e as funções de 

proteção não foram desabilitadas. 

 

5.7 Arquitetura de Comunicação do Cenário 7 

 

O Objetivo desse cenário é aplicar uma falha lógica na porta do switch que 

conecta a porta em fibra óptica da Merging Unit. A arquitetura na FIGURA 47, possui 

4 switches SDN e a conexão da Merging Unit em dois switches diferentes. Apesar de 

já saber que haverá os acréscimos dos tempos de failover do relé de proteção, a 

intenção do teste é verificar se haverá um acréscimo significativo de tempo por não 

haver mais a falha física e sim a falha lógica. 

O teste de falha lógica é aplicado desabilitando a porta C1 do switch que 

conecta à porta em fibra óptica 5C da Merging Unit. Para assegurar a constância dos 

tempos o teste é repetido igualmente dez vezes. 

 

FIGURA 47 - ARQUITETURA DO CENÁRIO 7 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 

 

 



77 

 

5.7.1 Mensagens Capturadas 

 

Todos os tempos dos 10 testes realizados estão apresentados na Tabela 13. 

Com o intuito de comprovar a captura dos pacotes, foi selecionado para ser 

apresentado os respectivos testes com menor e maior tempo de restauração. Nas 

figuras a seguir temos como menor tempo o valor de 5,250 milissegundos e como 

maior valor do tempo de 6,350 milissegundos. 

Na FIGURA 48 e na FIGURA 49 encontra-se o registro oscilográfico das 

tensões trifásicas recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da 

fase A, a linha vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C, 

sendo que cada ponto é o registro de uma amostra. As barras laranja e magenta 

servem para calcular o tempo entre dois pontos, a barra vermelha tracejada 

representa o momento que houve o estímulo para o registro da oscilografia. No eixo 

das ordenadas a marcação está em quilovolts, seus limites são de -10kV a +10kV, no 

eixo das abcissas a marcação é em tempo, na grandeza de milissegundos. 

Na FIGURA 50 e na FIGURA 51 encontra-se o registro oscilográfico das 

correntes trifásicas recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da 

fase A, a linha vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C, 

sendo que cada ponto é o registro de uma amostra. As barras laranja e magenta 

servem para calcular o tempo entre dois pontos. No eixo das ordenadas a marcação 

está em ampère, seus limites são de -200 A a 200 A, no eixo das abcissas a marcação 

é em tempo, na grandeza de milissegundos.  

Na FIGURA 52 e na FIGURA 53 encontra-se o estado das variáveis 51S1 e 

SVBLK. Do lado esquerdo das figuras, a demarcação realizada pelas linhas laranja e 

magenta é o tempo que o relé de proteção leva para detectar a perda do quarto pacote 

SV. Do lado direito é o tempo que após detectado a falha do quarto pacote, o 

equipamento processa a informação e alterna o estado da variável SVBKL para 1, 

desencadeando o bloqueio da função de proteção. 
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TABELA 13 - TEMPO DE RECOMPOSIÇÃO DO CENÁRIO 7 

 

FONTE: O AUTOR (2020) 
 

FIGURA 48 - TENSÃO NA FALHA DO CENÁRIO 7 – TEMPO MÍNIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 
FIGURA 49 - TENSÃO NA FALHA DO CENÁRIO 7 – TEMPO MÁXIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 
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FIGURA 50 - CORRENTE NA FALHA DO CENÁRIO 7 – TEMPO MÍNIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 
FIGURA 51 - CORRENTE NA FALHA DO CENÁRIO 7 – TEMPO MÁXIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 
FIGURA 52 - ESTADO DE VARIÁVEIS DO CENÁRIO 7 – TEMPO MÍNIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 
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FIGURA 53 - ESTADO DE VARIÁVEIS DO CENÁRIO 7 – TEMPO MÁXIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 

5.7.2 Resultados do Cenário 7 

 

Com o resultado obtido, é possível constatar que ocorreu eu todos os casos 

perda do quarto pacote de mensagem SV, ou seja, se a falha de comunicação for 

superior a 833 microssegundos o relé de proteção irá sinalizar através da variável 

SVBKL a falha de comunicação por perda de pacotes de SV, e consequentemente 

desabilitar a função de proteção. 

Essa perda de comunicação se deve ao fato do tempo que o relé de proteção 

demora para processar a queda do link de comunicação. O tempo para o relé detectar 

a perda de link é especificado pela norma IEEE 802.3 (2015, pp.380), ele deve estar 

no intervalo de 2 e 7 milissegundos. 

O relé de proteção não publica as mensagens SV ao mesmo tempo nas duas 

portas, o equipamento espera a percepção da queda do link e chaveia a publicação 

para a outra porta. Esse tempo de comutação é conhecido como tempo de failover do 

relé de proteção. 

Sendo assim, mesmo que o SDN trabalhe rápido, nesse teste há uma soma 

do tempo que o próprio relé de proteção leva para detectar a queda no link da porta. 

 

5.8 Arquitetura de Comunicação do Cenário 8 

 

O Objetivo desse cenário é aplicar uma falha lógica na porta do switch que 

conecta a porta em fibra óptica da Merging Unit. A arquitetura na FIGURA 54, possui 



81 

 

4 switches SDN e a conexão da Merging Unit em dois switches diferentes. Apesar de 

já saber que haverá os acréscimos dos tempos de failover do relé de proteção, a 

intenção do teste é verificar se haverá um acréscimo significativo de tempo por não 

haver mais a falha física e sim a falha lógica. 

O teste de falha lógica é aplicado desabilitando a porta E2 do switch D que 

conecta à porta elétrica 5D da Merging Unit. Para assegurar a constância dos tempos 

o teste é repetido igualmente dez vezes. 

 

FIGURA 54 - ARQUITETURA DO CENÁRIO 8 

 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 

5.8.1 Mensagens Capturadas 

 

Todos os tempos dos 10 testes realizados estão apresentados na Tabela 14. 

Com o intuito de comprovar a captura dos pacotes, foi selecionado para ser 

apresentado os respectivos testes com menor e maior tempo de restauração. Nas 

figuras a seguir temos como menor tempo o valor de 6,125 milissegundos e como 

maior valor do tempo de 6,325 milissegundos. 

Na FIGURA 55 e na FIGURA 56 encontra-se o registro oscilográfico das 

tensões trifásicas recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da 

fase A, a linha vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C, 

sendo que cada ponto é o registro de uma amostra. As barras laranja e magenta 

servem para calcular o tempo entre dois pontos. No eixo das ordenadas a marcação 
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está em quilovolts, seus limites são de -10kV a +10kV, no eixo das abcissas a 

marcação é em tempo, na grandeza de milissegundos. 

Na FIGURA 57 e na FIGURA 58 encontra-se o registro oscilográfico das 

correntes trifásicas recebidas através de mensagens SV. A linha verde é a tensão da 

fase A, a linha vermelha é a tensão da fase B e a linha azul é a tensão da fase C, 

sendo que cada ponto é o registro de uma amostra. As barras laranja e magenta 

servem para calcular o tempo entre dois pontos. No eixo das ordenadas a marcação 

está em ampère, seus limites são de -200 A a 200 A, no eixo das abcissas a marcação 

é em tempo, na grandeza de milissegundos.  

Na FIGURA 59 e na FIGURA 60 encontra-se o estado das variáveis 51S1 e 

SVBLK. Do lado esquerdo das figuras, a demarcação realizada pelas linhas laranja e 

magenta é o tempo que o relé de proteção leva para detectar a perda do quarto pacote 

SV. Do lado direito é o tempo que após detectado a falha do quarto pacote, o 

equipamento processa a informação e alterna o estado da variável SVBKL para 

estado em 1, desencadeando o bloqueio da função de proteção. 

 

TABELA 14 - TEMPO DE RECOMPOSIÇÃO DO CENÁRIO 8 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 

FIGURA 55 - TENSÃO NA FALHA DO CENÁRIO 8 – TEMPO MÍNIMO 
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FONTE: O AUTOR (2020) 

 
FIGURA 56 - TENSÃO NA FALHA DO CENÁRIO 8 – TEMPO MÁXIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 
 

FIGURA 57 - CORRENTE NA FALHA DO CENÁRIO 8 – TEMPO MÍNIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 



84 

 

FIGURA 58 - CORRENTE NA FALHA DO CENÁRIO 8 – TEMPO MÁXIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

FIGURA 59 - ESTADO DE VARIÁVEIS DO CENÁRIO 8 – TEMPO MÍNIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 
FIGURA 60 - ESTADO DE VARIÁVEIS DO CENÁRIO 8 – TEMPO MÁXIMO 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 
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5.8.2 Resultados do Cenário 8 

 

Com o resultado obtido é possível constatar que ocorreu eu todos os casos 

perda do quarto pacote de mensagem SV, ou seja, se a falha de comunicação for 

superior a 833 microssegundos o relé de proteção irá sinalizar através da variável 

SVBKL a falha de comunicação por perda de pacotes de SV, e consequentemente 

desabilitar a função de proteção. 

Essa perda de comunicação se deve ao fato do tempo que o relé de proteção 

demora para processar a queda do link de comunicação. O tempo para o relé detectar 

a perda de link é especificado pela norma IEEE 802.3 (2015, pp.380), ele deve estar 

no intervalo de 2 e 7 milissegundos. 

O relé de proteção não publica as mensagens SV ao mesmo tempo nas duas 

portas, o equipamento espera a percepção da queda do link e chaveia a publicação 

para a outra porta. Esse tempo de comutação é conhecido como tempo de failover do 

relé de proteção. 

Sendo assim, mesmo que o SDN trabalhe rápido, nesse teste há uma soma 

do tempo que o próprio relé de proteção leva para detectar a queda no link da porta. 

O tempo de detecção é superior da porta elétrica que na porta em fibra óptica como 

observado nesse teste. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

6.1 Análise 

 

Na TABELA 15 são exibidos os dados resultantes dos oito cenários aos quais 

foram aplicados o método. Na falha aplicada entre os switches tanto para falha física 

quanto para falha lógica, a perda de pacotes não é suficiente para desabilitar as 

funções de proteção, devido ao fato de que o SDN cria pelo menos dois fluxos que 

entregam ao mesmo tempo os pacotes no destino. Quando os pacotes do fluxo 

principal deixam de entregar os pacotes ao destino, o switch SDN comuta para o fluxo 

alternativo, e a comunicação é restabelecida, esse comportamento é possível ver nos 

cenários 1, 2, 5 e 6. 

Contudo, quando a falha ocorre na comunicação com a MU o tempo é maior, 

devido ao fato de ela não enviar dados ao mesmo tempo pelas duas portas. O 

equipamento necessita perceber a falha no link, para então iniciar o envio dos dados 

pela outra porta. O tempo que acaba proporcionando o atraso da recomposição e 

consequentemente desabilitando as funções nos relés de proteção.  

Comparando os cenários 2 e 3, é possível constatar que há uma diferença 

grande do meio físico, a fibra óptica é na média duas vezes mais rápida que o cabo 

elétrico. Contudo, comparando os cenários 7 e 8, que retratam a falha lógica essa 

diferença foi tão pequena, que daria para afirmar que não há diferenças entre os 

meios, quando a falha é lógica.  

 

TABELA 15 - RESULTADOS DOS CENÁRIOS 

 
FONTE: O AUTOR (2020) 

 

Arquitetura Descrição

Tempo de 

Restauração

Mínimo

Tempo de 

Restauração

Máximo

Tempo de 

Restauração

Médio (10 valores)

Tipo de

Falha

Tipo de

Conexão

Bloqueio da 

Proteção

Cenário 1 Entre SW SDN > 100 us > 100 us > 100 us Física Fibra óptica Não

Cenário 2 Entre SW SDN > 100 us > 100 us > 100 us Física Fibra óptica Não

Cenário 3 Entre SW SDN e MU 1,750 ms 6,750 ms 4,375 ms Física Fibra óptica Sim

Cenário 4 Entre SW SDN e MU 6,525 ms 11,750 ms 9.252 ms Física Cabo UTP Sim

Cenário 5 Entre SW SDN > 100 us > 100 us > 100 us Lógica Cabo UTP Não

Cenário 6 Entre SW SDN > 100 us > 100 us > 100 us Lógica Cabo UTP Não

Cenário 7 Entre SW SDN e MU 5,250 ms 6,375 ms 5,650 ms Lógica Fibra óptica Sim

Cenário 8 Entre SW SDN e MU 6,125 ms 6,375 ms 6.312 ms Lógica Cabo UTP Sim
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Com relação ao sincronismo de tempo, em nenhum dos cenários o tempo 

superou o tempo de 5 segundos. Por essa razão a proteção e a SAMU não tiveram o 

sincronismo de tempo afetado pelas falhas físicas aplicadas. 
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7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Ao longo deste trabalho foram analisadas as consequências de 8 possíveis 

falhas na rede de comunicação de um barramento de processo.  

A solução com SDN se mostrou eficiente e rápida, a ponto de não desabilitar 

a função de proteção. O limitador foi o tempo de failover do relé de proteção, que a 

norma IEEE 802.3 (2015) estabelece para que o equipamento identifique a falha no 

link. Uma possível revisão da norma com tempos menores na identificação das falhas 

poderia ser proposto.  

Para resolver essa questão há três possibilidades. A primeira seria utilizar um 

Merging Unit com porta simples e conectar duas Mergint Units a rede SDN, dessa 

forma a publicação nunca seria interrompida. A segunda possibilidade é o cliente final 

operar com a possiblidade da proteção ficar indisponível por alguns milissegundos, 

utilizando porta em fibra óptica.  

A terceira possibilidade é a Merging Unit disponibilizar PRP. A vantagem de 

utilizar o PRP com o SDN estaria no fato se ser necessário uma única estrutura de 

barramento de processo, ou seja, uma única LAN, e não duas estruturas 

independentes como o PRP, sem SDN, estabelece. 

 

7.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Com aprofundamento e pesquisa, tendo como base este trabalho, sugere-se 

ramificações que podem ser objeto de estudo para trabalhos futuros: 

• Verificar falhas lógicas na comunicação dos switches; 

• Analisar os tempos com conexões em 1000Base-SX; 

• Verificar a aplicação da Rede SDN, para envio e recepção de 

mensagens em sistemas de Teleproteção; 

• Verificar o comportamento das mensagens SV, quando o PTP utiliza o 

BMCA para comutar o relógio GPS. 
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