
 

 

EXPERIÊNCIA DO BARRAMENTO DE PROCESSO DA IEC 61850 UTILIZANDO REDUNDÂNCIA DE 
LINK CONFORME VERSÃO 2 DA NORMA: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS PROTOCOLOS RSTP, 

PRP E HSR 
 
 
 

Paulo Sergio 
Pereira Junior (*) 

Conprove 
Indústria e 
Comércio 

Rodolfo Cabral 
Bernardino 
Conprove 

Engenharia 

Cristiano Moreira 
Martins 

Conprove 
Indústria e 
Comércio 

Paulo Sergio 
Pereira 

Conprove 
Engenharia 

Gustavo Espinha 
Lourenço 
Conprove 

Engenharia 

     

 
 
RESUMO 
 
Este trabalho possui como objetivo abordar o Barramento de Processos da IEC 61850 com detalhamento 
na Redundância do Link, lançado na segunda edição, comparando os protocolos disponíveis. 
 
Uma rede IEC 61850 implementada com redundância dos links, constituída por uma Merging Unit 
(simulada por uma mala de testes) e um IED, será submetida à contingência de abertura de um dos 
caminhos de comunicação. Serão apresentados resultados de testes desta redundância utilizando três 
protocolos: RSTP, PRP e HSR. Os tempos de recomposição serão avaliados e os efeitos discutidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Barramento de Processo, Proteção, Redundância do Link, Testes, IEC 61850-9-2, Perda de Pacotes, 
Merging Units 

1.0 - INTRODUÇÃO  

 
A IEC 61850 é um avanço tecnológico inegável para todo sistema de Proteção, Automação e Controle 
(PAC). A norma apresenta a implementação da comunicação, no Sistema de Automação da Subestação 
(SAS), via rede Ethernet mediante dois barramentos: o da estação e o de processo. 
 
Ao definir os barramentos de estação e de processo, a IEC 61850 não define o tipo de topologia. 
Compete à engenharia, diante das especificidades da subestação, estabelecer a melhor topologia de 
rede. A topologia definirá o caminho percorrido pela informação. É sabido que falhas na rede podem 
interromper este caminho gerando perda de informação. Sendo assim, com o avanço da implementação 
do SAS baseado na IEC 61850, torna-se necessário garantir a máxima disponibilidade da rede de dados 
implantada.  
 
Para as mensagens GOOSE e Sampled Values (SV), deve-se considerar seus tempos críticos. Conforme 
o grupo de trabalho TC57WG10, os tempos de recomposição da rede (recovery time) definidos para o 
barramento de estação devem estar entre 400ms e 0ms (de acordo com a aplicação), já para o 
barramento de processo deve ser 0ms. 
 
Um dos maiores receios dos profissionais da área é a perda de comunicação do barramento de processo. 
Caso isso ocorra, a proteção se tornaria cega, sem receber os sinais de tensão e corrente do sistema. 
Portanto, a implantação de protocolos de redundância na rede de comunicação da subestação é 
imprescindível. 
 
Falha nas conexões entre os dispositivos da rede IEC 61850 não deve ocorrer, pois colocará em risco 
todo o sistema PAC da subestação. Para minimizar estes tipos de erros no SAS definem-se estratégias 
de redundância da rede Ethernet. 
 
São três os principais protocolos de redundância: RSTP, PRP e HSR, os quais serão definidos abaixo.  
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2.0 - TIPOS DE REDUNDÂNCIA 

 
Algumas implementações de redundância na rede Ethernet já são bem difundidas. Atualmente o protocolo 
mais utilizado é o Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). Este protocolo caracteriza-se por um algoritmo 
(no Switch) capaz de determinar o melhor caminho que uma mensagem deve seguir. Em uma rede com 
RSTP, havendo uma falha em um dos trajetos, todo tráfego existente será transferido para o link “sadio”. 
Contudo, o tempo gasto nesta manobra ficará, no melhor caso, em termos de milissegundos.  
 
Considerando o barramento de processo em um sistema de 60Hz com 4800 frames/segundo (um frame a 
cada 208,33 µs) e um tempo de recomposição da rede por RSTP da ordem de 50 ms, ocorreria a perda 
de 240 pacotes. Como cada pacote carrega a informação de uma amostra e 80 amostras compõem um 
ciclo, a perda de 240 frames significa a perda de três ciclos completos. Tal fato inviabilizará qualquer 
sistema de proteção. 
 
Foi inserido na segunda edição da IEC 61850, partes 8 e 9, o conceito de redundância de link, sugerindo 
a utilização da norma IEC 62439-3. Vale ressaltar que a redundância de link é tratada, na IEC 61850, 
como opcional. Na IEC 62439-3 há duas soluções viáveis para a implementação da redundância em uma 
rede IEC 61850, alcançando tanto os requisitos de tempo de recomposição da rede quanto possibilitando 
a redundância do nó. 
 
O PRP - Parallel Redundancy Protocol possibilita a implementação da redundância por dois caminhos 
paralelos independentes permitindo um tempo de recomposição da rede nulo (recovery time = 0 ms). O 
PRP pode ser implementado em redes Mesh (Anel-Estrela Híbrida). 
 
O HSR – High-availability Seamless Redundancy é uma aplicação específica do PRP, utilizado para 
topologias em Anel. Assim como no PRP, o tempo de recomposição da rede é nulo (recovery time = 0 
ms). 
 
2.1 Definição RSTP    
 
O RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol – IEEE 802.1w) é uma evolução do STP (Spanning Tree Protocol 
– IEEE 802.1D). Estes protocolos permitem uma redundância dos caminhos de comunicação deixando 
apenas um caminho ativo. Para evitar que os dados circulem na rede indefinidamente (loop), os outros 
trajetos devem ficar em stand by. Em caso de perda de comunicação pelo caminho ativo, o RSTP / STP 
reorganiza as rotas de forma a ativar novamente a comunicação. O RSTP foi otimizado para melhorar os 
tempos de chaveamento do STP, pois estes eram muito lentos para as aplicações industriais. 
 
A figura abaixo exemplifica uma rede RSTP, sendo que as linhas contínuas que ligam os Switches são os 
caminhos ativos e as linhas tracejadas são os caminhos bloqueados (stand by). 

 
FIGURA 1 – Exemplo de uma Rede RSTP 

 
2.2 Definição PRP   
 
Definido na IEC 62439-3, o PRP (Parallel Redundancy Protocol) duplica o frame (informação) e envia os 
frames duplicados por caminhos paralelos e isolados. O destinatário recebe um frame e descarta o 
duplicado. Pelo fato dos caminhos de comunicação serem paralelos e isolados, a falha em um caminho 
não afeta o outro. Portanto, o tempo de recuperação das rotas de comunicação é nulo. Desenvolvido para 
redes Mesh (Anel-Estrela Híbrida), a redundância é implementada duplicando a quantidade de Switches. 
  
A figura abaixo exemplifica uma rede PRP. Sendo que os DANP (Dual Attached Node with PRP) 
representam os dispositivos que implementam a redundância por PRP, já os SAN (Single Attached Node) 

representam os dispositivos que não implementam nenhum protocolo de redundância. Os SANs podem 
ser inseridos numa rede PRP diretamente nos Switches ou através das RedBox (Redundancy Box). 
 
 
 
 



 

 

 
 

FIGURA 2 – Exemplo de uma Rede PRP 
 
2.3 Definição HSR    
 
Também definido na IEC 62439-3 e baseado no PRP, o HSR (High-availabity Seamless Redundancy) foi 
um protocolo desenvolvido para ser implementado para redes em Anel. Um nó de origem envia os frames 
duplicados nos dois sentidos da rede, o destinatário recebe um frame e descarta o duplicado. Devido à 
topologia de rede não há necessidade de Switches. Portanto, a redundância ocorre nos próprios 

dispositivos que compõem a rede (IEDs). 
 
A figura abaixo exemplifica uma rede HSR. Como será explicado mais adiante, dispositivos SANs só 
podem ser inseridos numa rede HSR através de uma RedBox. Sendo que DANH (Dual Attached Node 
with HSR) representa um dispositivo que implementa a redundância por HSR. 
 

 
FIGURA 3 – Exemplo de uma Rede HSR 

3.0 - COMPARAÇÃO ENTRE OS TRÊS PROTOCOLOS DE REDUNDÂNCIA 

 
Comparando o PRP/HSR com o RSTP é possível compreender que a principal vantagem dos primeiros 
com relação ao segundo protocolo é o tempo nulo de restauração das rotas de comunicação. Em 
aplicações onde não se pode esperar para que a rede seja restaurada, o RSTP se torna um problema. 
Sendo assim, o PRP/HSR é determinante, pois se há perda de um dos caminhos de comunicação, o 
caminho duplicado já está disponível, não necessitando, assim, de tempo para a restauração. 
 
Entre o PRP e o HSR, a principal diferença conceitual está na implementação de cada um desses 
protocolos, devido à topologia de rede em que cada um é desenvolvido. O PRP trabalha em uma rede 
Mesh, cuja redundância acontece com Switches. Já o HSR, trabalha em uma rede em Anel, cuja 
redundância acontece nos próprios dispositivos (IEDs). 

4.0 - CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES – PRP/HSR 

 
Uma das principais características dos protocolos de redundância PRP e HSR é o fato de serem 
transparentes para a camada de aplicação da rede. Ou seja, como as redundâncias ocorrem na segunda 
camada da rede (Ethernet), a camada de aplicação não enxerga a redundância da rede. Através de uma 

rede HSR (Figura 4a) e uma rede PRP (Figura 4b), a figura abaixo exemplifica bem o caso. 
 



 

 

 
FIGURA 4 – Transparência da Redundância para a Camada de Aplicação: (a) HSR (b) PRP 

 
Observando a figura acima é possível notar que todo o protocolo de redundância, ou seja, a duplicação 
dos frames para envio ou o descarte do frame duplicado recebido, é desenvolvido na chamada LRE (Link 
Redundancy Entity). Esta é uma camada adicional que não seria incluída caso não houvesse a 
redundância de links. Nela, são trabalhadas duas portas Ethernet para que, na camada de aplicação, seja 
vista como se houvesse apenas uma porta Ethernet. Desta forma a redundância se torna transparente 

para a camada de aplicação. 
 
Tanto num frame PRP quanto num frame HSR uma das informações mais importante é o Sequence 
Number (SeqNr). Sempre que um DANP ou um DANH enviar uma informação à rede, o SeqNr é 
incrementado. Com base nesse número e no Source Address, o DANP ou DANH de destino consegue 
detectar a duplicação. 
 
O SeqNr é responsável, também, por mostrar uma das principais diferenças estruturais entre um frame 
PRP e um frame HSR. Ao contrário do frame PRP, o SeqNr, no frame HSR, não vem inserido depois do 
payload, mas vem inserido no header. Desta forma, o DANH pode reconhecer a duplicação antes de 
receber o frame completamente. 
 
Na figura abaixo, serão mostrados exemplos de frames SV, que foram capturados através do analisador 
de protocolos de rede WireShark, PRP (Figura 5a) e do HSR (Figura 5b). 
 

 
FIGURA 5 – (a) Frame SV Redundante por PRP (b) Frame SV Redundante por HSR 

5.0 - ESTUDO DE CASO 

 
Foram realizados ensaios na redundância do barramento de processo utilizando três protocolos: RSTP, 
PRP e HSR. Para cada caso, foi verificado o desempenho do sistema com a perda de uma das conexões 
utilizando uma chave eletrônica que irá abrir o circuito isolando um dos caminhos (contingência).  
 
O barramento de processo é definido por uma mala de testes configurada para enviar pacotes como uma 
Merging Unit, e um IED de proteção com suporte à IEC 61850-9-2 LE. Foram injetadas faltas juntamente 
com a abertura de um dos caminhos. Os tempos de Trip do IED foram verificados na ocorrência da perda 
deste link, em cada um dos protocolos. Desta forma, será possível comparar e analisar a influência de 
cada um dos protocolos de redundância. 
 
Para a realização dos testes, serão utilizados os seguintes equipamentos: Mala de Testes Conprove CE-
6710 com o acessório para o chaveamento eletrônico dos links da redundância (Conprove Ethernet 
Switching Box), Switch Ruggedcom RSG2288, Switch Ruggedcom RS940G, RedBox Ruggedcom 
RS950G e o IED GE/Alstom MiCOM P446-9-2LE. Segue abaixo uma imagem do sistema. 

           

 



 

 

 
FIGURA 6 – Montagem do Teste 

 
a. Mala de Testes CE-6710: O modelo CE-6710 possui suporte total à IEC 61850, sendo capaz de gerar 
sinais de corrente e tensão em condições normais e de falta no SEP (Sistema Elétrico de Potência). 
Utilizando a configuração IEC 61850-9-2 / IEC61869-9, que é parte integrante do equipamento, é possível 
enviar estes valores de corrente e tensão gerados por meio de mensagens Sampled Values, simulando 
uma ou mais Merging Units (MUs) no barramento de processos. 
 
A mala também é capaz de receber mensagens SV da rede Ethernet, podendo monitorar MUs instaladas, 

emitindo um relatório de desempenho. Não obstante, é possível testar as MUs injetando sinais analógicos 
e verificando a resposta obtida através de mensagens SV, sendo entregue ainda, um relatório. 
 
No barramento de processos, a mala pode ser utilizada para checar a rede, enviando e recebendo 
mensagens, simular sobrecargas gerando até 10 MUs simultaneamente, simular falhas (perdas de 
pacotes, atraso de pacotes, pacotes duplicados e pacotes corrompidos), simular erros (perda de 
sincronismo, alterações dos valores dos Quality Bits) e alterar o estado do Bit de simulação. 
 
O CE-6710 é capaz de receber respostas dos IEDs tanto por mensagens GOOSE quanto por entradas 
binárias. 
 
O software de controle da mala, CTC (Conprove Test Center), gerencia um conjunto de softwares 
aplicados à configuração das diversas funcionalidades da mala, além de suporte envolvendo toda 
documentação e assistência para otimizar os usos do equipamento.  

 
No estudo de caso, será utilizado o software “Distanc” do CTC. Esse aplicativo possui integrado um menu 
Ribbon, e permite realizar testes de ponto e de busca nas Zonas de proteção (21/PDIS). Os ajustes 
podem ser inseridos no software importando arquivos RIO ou utilizando máscaras. O aplicativo é capaz 
de receber os parâmetros dos principais IEDs existentes no mercado, alterando a interface do software de 
acordo com as especificações de ajuste e nomenclatura de cada IED, facilitando o trabalho do usuário. A 
figura abaixo demonstra a interface do software (Figura 7a) e algumas opções de máscaras (Figura 7b). 

 

 
FIGURA 7 – (a) Interface do Distanc (b) Algumas opções de Máscaras 

 
Para controlar o chaveamento eletrônico dos caminhos da rede de dados, será utilizado um acessório da 
mala – Ethernet Switching Box. Este dispositivo é uma chave eletrônica que, por default, mantém a 
conexão do caminho de comunicação. Ele permite, através de um sinal controlado pela mala de testes, 
abrir este caminho. Desta forma, efetua-se a perda do link. 

  



 

 

 
b. Switches RSG2288/RS940G: Ambos os Switches implementam redundância por RSTP reorganizando, 
automaticamente, as rotas de comunicação através da ativação ou desativação dos caminhos. 
 
c. RedBox RS950G: Esse modelo de RedBox possui três portas Ethernet, sendo uma Local de entrada ou 
saída do frame vindo da camada de aplicação, e mais duas portas responsáveis pela entrada ou saída 
dos frames duplicados. A redundância é configurável para HSR ou PRP. 

 
d. IED MiCOM P446-9-2LE: Este é um IED de Proteção de Distância com suporte à IEC 61850-9-2LE e 
oferece várias configurações para o módulo 61850-9-2LE, que devem ser definidas conforme a aplicação 
desejada. 
 
Um parâmetro de configuração importante do IED para o estudo de caso aqui proposto, principalmente 
àqueles envolvendo RSTP, por não possuir tempo nulo de reconfiguração das rotas de comunicação, é o 
Loss Rate Level ou Taxa de Variação de Perdas. Este parâmetro possui valores mínimo e máximo de 

1,25% e 15%, respectivamente. Se a quantidade de perda de pacotes dentro de um ciclo ultrapassar o 
valor configurado no parâmetro, o IED irá inibir a função de proteção e gerar um sinal de alarme. 
 
5.1 Estrutura dos Testes 
 
Nos estudos de caso, a estrutura dos testes será montada com a Mala de Testes CE-6710 enviando 
sinais Sampled Values com 8 valores (3 correntes + neutro e 3 tensões + neutro) para o IED MiCOM 
P446-9-2LE através dos 3 tipos de redundância. Sendo que, para cada protocolo um dos sinais 
redundantes será controlado pela chave eletrônica. O sinal de Trip da função de proteção será recebido 

numa das entradas binárias da mala para análise dos tempos em cada um dos casos.  
 
Todo o processo dos testes, inclusive o chaveamento eletrônico de um dos links das redundâncias, será 
controlado pelo software “Distanc”. A chave será aberta no instante do início da falta. O sistema estará 

disparando com a virada do segundo, com referência interna da mala de testes. 
 
O IED será testado com a função de proteção de distância habilitada e os ajustes definidos para o teste 
são: impedância de linha de 4 Ω e ângulo de fase de 70 º. Sendo que, para o estudo de caso, foram 
definidos testes de ponto dentro da zona Z1 que foi parametrizada com tempo t = 0 s. Além disso, o 
parâmetro Loss Rate Level foi definido como sendo de 15%. 
 
Em cada caso, os tempos de Trip serão verificados 50 vezes através da repetição dos testes e com estes 

dados será realizada uma análise estatística, calculando os tempos mínimos, médios, máximos e o desvio 
padrão. 
 
Para cada um dos 3 protocolos serão realizados 2 testes, um teste de controle, com o sistema operando 
normalmente, e um segundo teste de verificação quando da contingência da abertura de um dos 
caminhos de comunicação, totalizando assim 6 testes. 
 
5.2 RSTP 
 
Para analisar a influência da redundância por RSTP no barramento de processos, serão analisadas duas 
condições: sem contingência e com contingência. Sendo que, os sinais Sampled Values serão enviados 
para o IED pela mala de testes com a redundância por RSTP sendo realizada pelos Switches. O caminho 

ativo será aquele com a chave. A figura abaixo ilustra a estrutura do caso de teste. 
 

 
FIGURA 8 – (a) RSTP sem Contingência (b) RSTP com Contingência 

 
5.3 PRP 
 
Para analisar a influência da redundância por PRP no barramento de processos, serão analisadas duas 
condições: sem contingência e com contingência. Neste caso, os sinais Sampled Values serão enviados 
para o IED pela mala de testes com a redundância por PRP sendo realizada pelas RedBox e Switches. A 
figura abaixo ilustra a estrutura do caso de teste. 
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FIGURA 9 – (a) PRP sem Contingência (b) PRP com Contingência 

 
5.4 HSR 
 
Para analisar a influência da redundância por HSR no barramento de processos, serão analisadas duas 
condições: sem contingência e com contingência. Neste caso, os sinais Sampled Values serão enviados 
para o IED pela mala de testes com a redundância por HSR sendo realizada pelas RedBox. A figura 
abaixo ilustra a estrutura do caso de teste. 
 

 
FIGURA 10 – (a) HSR sem Contingência (b) HSR com Contingência 

 

6.0 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
A tabela abaixo compara os resultados dos casos com protocolos RSTP, PRP e HSR; sem e com 
contingência. 
 

Tabela 1 – Resultados dos Estudos de Caso 

Protocolo Contingência 
Tempo 

Mínimo (ms) 
Tempo 

Médio (ms) 
Tempo 

Máximo (ms) 
Desvio 
Padrão 

RSTP 
Não 15,76 16,28 16,91 0,3125 

Sim 363,0 364,17 365,8 0,5998 

PRP 
Não 16,39 16,85 17,74 0,3522 

Sim 16,32 16,89 18,09 0,4100 

HSR 
Não 16,18 16,65 17,43 0,3132 

Sim 15,97 16,68 17,92 0,5559 

 
Analisando o caso do RSTP com contingência, é possível perceber que o tempo médio de Trip foi muito 
superior ao do caso do RSTP sem contingência, demonstrando, assim, a influência do tempo de 
recuperação da rede deste protocolo no barramento de processos. No entanto, é importante destacar que 
o tempo necessário para o Switch ativar novamente o link de comunicação não foi os 364,17 ms. Dentro 

deste tempo, estão embutidos os tempos de recuperação da rede pelo protocolo RSTP, da reativação da 
função de proteção do IED, bloqueada pela quantidade de perda de pacotes, e do tempo de atuação. 
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Através da análise do software Conprove MultimSV (Figura 11), foi possível analisar as perdas dos 
pacotes SV durante a contingência no RSTP e, assim, calcular o tempo gasto pelo Switch para recuperar 
o link de comunicação. 

 

 
FIGURA 11 – Análise de Perda de Pacotes pelo MultimSV 

 
Observando a Figura 11, é possível ver que, na contingência RSTP, foram perdidos 35 pacotes SV. O 
tempo de recuperação da rede foi de 35 pacotes a 208,33 µs cada, sendo este tempo de 7,69 ms. Este 
tempo foi menor que o usual do RSTP, pelo fato de a Ruggedcom possuir uma ferramenta de 
melhoramento do RSTP, o eRSTP (enhanced RSTP). Sendo assim, como os dois Switches utilizados são 
desse mesmo fabricante, foi possível otimizar o tempo de restauração do link perdido. 
 
Assim sendo, a perda de 35 pacotes ultrapassa o ajuste Loss Rate Level (15% de 80 pontos de um ciclo 
são 12 pacotes) do IED. Desta forma, a proteção é inibida e o tempo de Trip sofre um grande aumento. 
Sendo que, dos 364,17 ms do tempo médio de Trip no caso do RSTP com contingência, somente 7,69 ms 
foram para restauração do link pelo Switch. Logo, 356,48 ms foi o tempo gasto pelo IED para recuperar a 
função de proteção e atuar.  
 
Agora, analisando os tempos médios de Trip dos casos PRP e HSR, em contingência, através da Tabela 
1, é possível perceber que não houve alterações significativas com relação aos tempos médios de Trip 
dos mesmos casos, mas sem contingência. Este fato demonstra a característica de tempo nulo de 
restauração da rede de comunicação com estes protocolos. 
 
Abaixo, a Figura 12 mostra dois gráficos comparativos dos casos estudados sem e com contingência 
(Figura 12a e Figura 12b, respectivamente), ilustrando a influência no tempo de restauração da rede 
através dos tempos médios de Trip em cada caso. A Figura 12c mostra um gráfico da diferença dos 
tempos médios de Trip na rede com contingência e na rede sem contingência para cada protocolo de 

redundância. 
 

 
FIGURA 12 – Gráficos Comparativos dos Estudos de Caso: (a) sem Contingência (b) com Contingência                  

(c) Diferença dos Casos com Contingência e sem Contingência 
 
Através dos resultados demonstrados acima, é possível confirmar a vulnerabilidade da implementação de 
uma redundância por RSTP no barramento de processos devido à perda de pacotes SV pelo tempo de 
restauração das rotas de comunicação em caso de perda de link. Sendo assim, o ideal seria implementar 

uma redundância por PRP ou HSR devido ao tempo nulo de recuperação da comunicação, mantendo, 
desta forma, a integridade da rede no barramento de processos. 

7.0 - CONCLUSÃO 

 
Neste trabalho, foram comparados os 3 protocolos de redundância mais utilizados: RSTP, PRP e HSR, 
suas influências e viabilidade de uso no barramento de processos. Para isso, foi simulada a perda de link 
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em cada caso e analisados, estatisticamente através de tabelas e gráficos comparativos, os tempos de 
recuperação da rede através dos tempos médios de Trip do IED. 
 
Através deste estudo, foi possível comprovar que mesmo com o tempo de recomposição de apenas 7,69 
ms alcançado pelo RSTP, o grande número de pacotes perdido (35) levou a inibição da função de 
proteção. Os atrasos para o Trip foram exagerados, passando o tempo médio de 16,28 ms para 364,17 
ms.  
 
Os protocolos PRP ou HSR obtiveram uma diferença de tempo inexpressiva, não mostrando diferenças 
de tempo significativas com a perda de um dos caminhos de comunicação. Portanto, devido ao tempo 
nulo de restauração da rede e sem perdas de pacotes SV, estes dois protocolos são realmente os mais 
indicados para se manter a integridade da rede de comunicação no barramento de processos. 
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