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Resumo 
Com a crescente evolução tecnológica dos dispositivos de proteção (relés, disjuntores, IED´s, e etc) 
existe uma constante busca por novos métodos e ferramentas para melhor utilizar todos os recursos 
proporcionados por estes novos equipamentos. 
Uma das mais recentes evoluções, ou revoluções, é o uso da norma IEC61850 agregando inúmeras 
possibilidades ao projeto do sistema de proteção, desde a desverticalização da troca de informações até 
o compartilhamento e divisão de tarefas mais concisa entre diversos IED´s instalados na planta. 
Tarefas como redundância, bloqueio de funções, melhoria na seletividade e diminuição do tempo de 
atraso entre a troca de informações são facilmente implementadas através da interação entre os 
diversos IED´s utilizados sob a ótica da IEC61850. 
Os métodos utilizados para realizar as trocas de informações entre os dispositivos podem variar 
bastante, cada qual com seus prós e contras. Este artigo explora a potencialidade das mensagens 
GOOSE, no sentido de reduzir o degrau de seletividade lógica dos dispositivos de proteção. Serão 
apresentados resultados obtidos em testes da seletividade lógica, implementada por contatos e através 
de mensagens GOOSE. Buscando o valor garantido do degrau de seletividade lógica encontrado para 
cada método. Também vale ressaltar a utilização de tecnologia nacional para a realização dos testes. 
 
1. Introdução 
Com a popularização dos IEDs integrando as rotinas de proteção nas subestações muito tem se 
discutido a respeito das possibilidades, ganhos, riscos, dificuldades e técnicas sob a ótica da norma 
IEC61850 e das suas mensagens GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event). 



Um crescente desafio para os profissionais da proteção, envolvendo os especialistas em estudo, 
passando pelo comissionamento até os de manutenção é a avaliação da troca de informações entre os 
dispositivos de proteção.  
Possuir uma estrutura de proteção confiável, seletiva, eficiente e rápida é um desafio constante para 
todos os profissionais, estudiosos e técnicos envolvidos na proteção do sistema elétrico.  
Com a utilização de IEDs modernos, agregando inúmeros recursos em uma única unidade, as 
possibilidades de troca de informações via rede para implementar novas funções tornaram-se muito 
atrativas, reduzindo custos e simplificando os esquemas de proteção. Essa característica vem de 
encontro aos objetivos esperados do sistema de proteção. 
A troca de informações entre IEDs pode se dar de várias formas: de forma horizontal utilizando 
entradas e saídas binárias, de forma vertical utilizando os sistemas SCADA e similares, dentre outras. 
Com o IEC61850 além de substituir a troca de informações horizontal através de entradas e saídas 
binárias, é possível vislumbrar uma desverticalização da troca de informações, pela rede, entre os 
dispositivos de proteção, diminuindo a quantidade de informações que circulam nos diferentes níveis 
das redes de informação que compõem o sistema da subestação e com isso tirar do micro SCADA 
algumas tarefas de gerenciamento das trocas de informações e rotinas de intertravamento e bloqueio. 
Este trabalho tem como objetivo relatar os resultados obtidos durante testes realizados em laboratório, 
utilizando três IEDs trocando informações via contato e via GOOSE e comparando os tempos efetivos 
para execução da função em diferentes condições e o atraso entre os métodos.  
Os resultados obtidos por estes testes, incluindo a diminuição do tempo necessário para coordenação 
utilizando as mensagens GOOSE foram satisfatórios, além do ganho de simplicidade e 
interoperabilidade. 
 
2. Desenvolvimento 
Na abordagem tradicional da proteção de sistemas elétricos de potência, a seletividade corrente x 
tempo tem utilizado degraus de tempo da ordem de 300 – 400ms por várias décadas. Devido à 
evolução dos sistemas de proteção, em especial a grande evolução dos relés numéricos, a utilização de 
mecanismos mais eficientes de intertravamento e seletividade tornaram o uso da seletividade lógica 
bastante comum, buscando sempre a redução do tempo total em que a falta permanece no sistema, no 
caso de falha da proteção principal. Nos dias de hoje, a utilização de degraus de tempo de 100ms já é 
constantemente aplicada aos casos de seletividade lógica utilizando entradas e saídas binárias. 
Para implementar a seletividade lógica é necessário que os relés (IEDs) troquem constantemente 
informações sobre o sistema a ser protegido e é neste ponto que a utilização das redes de 
comunicações simplificaram bastante a estrutura física necessária para a realização desta tarefa. 
Através da utilização de uma rede padrão ethernet utilizando o protocolo IEC 61850 é possível realizar 
a troca de informações utilizando o mesmo caminho físico: um único cabo ou conexão de rede. As 
informações de maior relevância para este trabalho são as informações de intertravamento e trip. Estas 
informações podem ser trocadas entre os relés de várias formas, porém neste trabalho será abordada a 
troca de informações por lógica de contatos e por rede Ethernet, via mensagens GOOSE. 
Para a comunicação dos equipamentos do sistema de proteção utilizando as mensagens GOOSE é 
necessário que estes estejam conectados em uma rede padrão ethernet, seja por cabo ou por fibra ótica. 
Esta conexão pela rede substitui toda a fiação auxiliar de lógica de contatos, sendo necessário apenas 
conectar a fiação de alimentação da bateria e as conexões dos TPs e TCs, reduzindo custos. Por 
exemplo: para instalação de um projeto de uma nova SE, tem-se considerável economia, haja vista que 
se substitui toda a necessidade de cabeamento rígido por cabo de rede ethernet. 
A conexão entre dispositivos de diferentes fabricantes é simples de ser obtida já que a norma 
IEC61850 oferece padrões de interoperabilidade. Os processos de expansão do sistema de proteção da 



subestação são menos complexos de ser implementados, necessitando apenas reconfigurar as 
mensagens nos IEDs já instalados, não ficando limitado ao numero de entradas e saídas binárias. 
A norma IEC 61850 trouxe a interoperabilidade entre dispositivos e a simplificação dos projetos 
baseados em comunicação ethernet, uma vez que, por padronizar a sintática e a semântica das 
mensagens, é possível conectar em um mesmo barramento IEDs de diferentes fabricantes e todos 
compartilharem funções como bloqueio, trip, lógicas, religamentos, etc. 
Para a realização dos testes necessários foram utilizados diversos equipamentos, destacando três IEDs 
Siemens, modelos 7UT e dois 7SJ, uma caixa de testes Conprove modelo CE6006®, software 
analisador de protocolo MMS Ethereal e uma pequena rede ethernet dedicada. 
Os IEDs foram montados de forma a simularem um sistema de proteção envolvendo um transformador 
de força e uma barra de derivação com dois ramais de saída. Este sistema pode ser facilmente 
expandido para uma lógica de proteção do ramal de entrada de uma indústria, por exemplo, sendo esta 
servida por um alimentador de 69kV, um trafo de 15MVA e na saída da barra dois alimentadores 
distintos de 13,8kV alimentando as cargas da indústria (imagem 1). 
 
Imagem 1: Circuito de entrada utilizado nos testes 

 
 
A idéia simulada no sistema da imagem 1 é ilustrar uma situação de seletividade lógica empregada 
entre o ramal de entrada de uma subestação e os dois alimentadores. Os testes realizados compararam 
o tempo total entre o início da falta e o tempo de trip do relé, além das condições de bloqueio 
necessárias na seletividade lógica. 
 
3. Parâmetros de teste 
Para a realização dos testes será observada apenas a função de sobrecorrente (ANSI 50 e 51) dos relés, 
uma vez que é a seletividade corrente x tempo que está em questão. 
O resumo dos ajustes pode ser observado na tabela 1. 
 

Tabela 1: Parametrização da função sobrecorrente dos relés  

Função Parâmetro Relé 1: 7UT Relé 2: 7SJ Relé 3: 7SJ 
Função 51 Pickup 2A 1,3A 1,3A 
 Dial de tempo 0,5 0,5 0,5 
 Curva IEC normal inv. IEC normal inv. IEC normal inv. 
Função 50-1 Pickup 6A 6A 6A 
 Tempo definido 500ms 400ms 400ms 
Função 50-2 Pickup 10A 10A 10A 
 Tempo definido 100ms 0ms 0ms 



O sistema utilizado nos testes possui seletividade lógica de 100ms e qualquer relé 7SJ que enxergue a 
falta envia sinal de bloqueio de trip para o relé 7UT da entrada. Durante os testes o sinal de bloqueio 
será testado de duas formas: através da lógica de contatos e através de mensagens GOOSE. 
 
4. Teste do sistema utilizando lógica de contatos 
Preliminarmente o sistema foi testado com a função de bloqueio desativada, conforme mostrado na 
imagem 3, posteriormente o mesmo sistema foi totalmente testado utilizando seletividade lógica por 
contatos entre os relés (função de bloqueio ativa) de acordo com o esquema da imagem 2. O tempo de 
seletividade utilizado foi de 100ms entre os dispositivos. Quando submetido a tempos de seletividade 
menores que 100ms, o mesmo não respondeu corretamente nas situações de falta, não evitando o trip 
do relé 7UT, como era de se esperar. 
  
Imagem 2: Esquema de bloqueio utilizando lógica de contatos 

 
 

A complexidade envolvida em implementar este esquema de bloqueio de trip através de cabeamento 
rígido tem complexidade elevada, uma vez que para cada informação que precisa ser enviada de um 
relé para outro é necessário criar um “caminho” através de uma nova conexão entre os IEDs. Ficando 
assim limitado pelo numero de entradas e saídas por contato que os relés possuem. 
Outro fator importante no uso desta tecnologia é que as informações só trafegam no caso de um 
evento, ou seja, até que aconteça um evento que gere uma lógica de bloqueio o relé 7UT simplesmente 
desconhece a existência dos relés 7SJ 1 e 2.  
No caso de uma falha dos cabos que fazem a interligação dos relés 7SJ ao relé 7UT, esse não 
respeitará o bloqueio, abrindo o disjuntor de entrada. Esta possibilidade de falha diminui a garantia de 
seletividade do sistema abrindo margem para a utilização de novos métodos de bloqueio. 
Com o protocolo IEC61850 há a possibilidade de sempre checar a conexão entre os dispositivos, 
trocando mensagens permanentemente, para verificar se a conexão está funcionando. 
 

Imagem 3: Tempo de atuação do 7SJ e do 7UT sem bloqueio (∆∆∆∆=93ms) 

 



5. Teste do sistema utilizando mensagens GOOSE 
5.1 Comparação de performance entre tempo do contato e tempo do GOOSE no 7SJ 
Para a realização dos testes envolvendo as mensagens GOOSE o esquema utilizado está ilustrado na 
imagem 4. A principal característica deste tipo de sistema é a simplicidade obtida ao utilizarmos o 
envio das mensagens de acordo com o protocolo IEC61850, necessitando apenas a conexão dos IEDs 
em uma LAN. 
 
Imagem 4: Teste de performance de trip do relé 7SJ 

 
 
Nos testes de performance realizados, duas características foram exploradas: 5.1) O ensaio de uma 
unidade modelo 7SJ, comparando o tempo de operação pelo contato e o tempo do GOOSE. 5.2) O 
teste de bloqueio por seletividade lógica via GOOSE. 
O ensaio realizado para comparar o tempo de operação do relé abordou toda a faixa de corrente, 
testando a função 51, 50-1 e 50-2. Em todos os testes realizados o tempo de resposta do GOOSE foi 
cerca de 4ms menor que o tempo de resposta pelo contato. A imagem 4 ilustra os testes realizados e 
comprova que a utilização do protocolo IEC61850 e de suas mensagens GOOSE pode trazer uma 
redução no tempo de resposta do sistema de proteção em virtude de uma perturbação ou falta. 
A primeira parte do teste realizado nos relés através das mensagens GOOSE foi um comparativo entre 
os tempos de trip através do contato e do envio da mensagem de trip na rede. Esta primeira etapa tem 
como objetivo comprovar a maior velocidade de envio de trip sob forma de uma mensagem GOOSE. 
A tabela 2 traz os tempos médios obtidos de trip através do contato de saída e através do GOOSE e a 
imagem 5 ilustra o teste realizado utilizando o software do CE6006®. 

 

Tabela 2: Comparativo entre os tempos de trip pelo contato e pelo GOOSE 

Corrente [A] Tempo do Contato Tempo do GOOSE Contato - GOOSE 
3,0 10,0678s 10,0632s 4,67ms 
5,0 4,0335s 4,0286s 4,87ms 
6,0 3,3362s 3,3316s 4,60ms 
7,0 438,75ms 436,32ms 2,43ms 
8,5 438,74ms 433,65ms 5,09ms 
10,0 436,04ms 431,10ms 4,94ms 
11,0 59,16ms 54,34ms 4,82ms 
12,0 59,79ms 54,76ms 5,03ms 
15,0 52,20ms 46,20ms 6,00ms 
18,0 58,59ms 54,16ms 4,43ms 



Imagem 5: Teste comparativo de tempo entre a interface de contato e msg. GOOSE (∆∆∆∆=6ms) 

 
 
5.2- Teste da seletividade lógica utilizando mensagens GOOSE 
A segunda etapa dos testes envolvendo a lógica de bloqueio através das mensagens GOOSE teve 
como objetivo inicial investigar se seria possível manter ou diminuir tempo de coordenação entre os 
dispositivos (100ms) mantendo a mesma performance do sistema trabalhando com troca de 
informações pelo cabeamento rígido.  
Nos testes realizados com o objetivo de investigar a performance do bloqueio da função de trip do relé 
7UT pelo recebimento das mensagens GOOSE enviadas pelos relés 7SJ verificou-se que com a 
utilização da tecnologia oferecida pela norma IEC61850 não houve perda em relação ao método 
anterior, já consagrado, utilizando fiação rígida, pelo contrário, foi possível obter um tempo de 
seletividade ainda menor. 
Para a realização dos testes foi utilizado um sistema composto por três IEDs interligado a um testador 
universal CE6006 simulando as correntes do sistema e monitorando os trips, tanto via contato quanto 
via GOOSE. Este sistema está ilustrado na imagem 6. Dessa forma foi possível simular várias 
sobrecargas, em vários níveis de corrente, investigando sempre a manutenção da seletividade lógica 
entre os IEDs. 
 
Imagem 6: Esquema de bloqueio utilizando rede ethernet 

 
 
Inicialmente o tempo de seletividade foi parametrizado em 100ms e o sistema foi testado varias vezes 
e em diferentes níveis de corrente, passando desde a etapa de sobrecorrente temporizada, tempo 
definido e instantâneo. Em todos os testes realizados não houve nenhum erro de trip, comprovando a 
manutenção da seletividade lógica.  



Os mesmos testes foram realizados com tempos de seletividade cada vez menores. Em cada redução 
de tempo o sistema foi novamente testado até que houvesse alguma falha na seletividade. No final dos 
testes foi possível garantir a seletividade com tempo entre os dispositivos de 50ms, ou seja, com 
degrau de tempo de 50ms os relés 7SJ sempre bloquearam o trip do relé 7UT. Desta forma foi 
mostrado que não só a diferença de tempo (de cerca de 4ms) entre o GOOSE e o contato afeta o 
degrau de seletividade, mas sim a forma como o IED trata este evento. Sendo o IED sensibilizado 
mais rapidamente pela mensagem GOOSE do que pelo contato. 
A redução no tempo da seletividade pode trazer vários benefícios ao sistema de proteção, pois ao 
diminuir o tempo total no qual uma falta permanece no sistema todos os elementos envolvidos sofrem 
menos com o stress eletrodinâmico e térmico, podendo até reduzir a necessidade de manutenções, 
aumentando cada vez mais o índice de disponibilidade dos equipamentos. 
 
6. Conclusões 
A utilização das funcionalidades oferecidas pelo protocolo IEC61850 simplifica bastante a estrutura de 
intertravamento, transfer trip e bloqueio entre dispositivos em uma subestação. A utilização das 
mensagens GOOSE, em relação ao método tradicional por contato, são mais rápidas nas condições de 
trip e favorecem bastante a utilização de lógicas entre dispositivos além de oferecem segurança uma 
vez que a comunicação está sendo testada o tempo todo. 
Através dos testes realizados a seletividade via mensagem GOOSE se mostrou eficaz, proporcionando 
simplicidade à estrutura física do sistema de proteção, fácil expansão do sistema, interoperabilidade 
entre equipamentos de diferentes fabricantes e ganhos expressivos em velocidade e recursos sempre 
disponíveis no barramento ethernet da subestação. 
Por não ser necessário utilizar as entradas e saídas binárias do relé para realizar a troca de informações 
entre os dispositivos é possível realizar a troca de uma quantidade muito maior de informações entre 
os equipamentos do sistema, e com este número maior de informações, é possível exercer um melhor 
controle do sistema de proteção como um todo. 
Os testes realizados mostraram que o emprego da seletividade lógica através da troca de mensagens 
GOOSE se mostrou mais rápida, possibilitando a redução do tempo necessário de coordenação de 
100ms através do método tradicional via contato, para 50ms através das mensagens GOOSE. 
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