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RESUMO  

Este trabalho tem como principal objetivo, apresentar a experiência obtida através da elaboração de um programa 
de treinamento, prático e teórico, específico, desenvolvido pela STATE GRID BRAZIL HOLDING (SGBH) para 
capacitar suas equipes de proteção, automação e controle, que atuam nas atividades de Operação e Manutenção, 
visando cobrir todas as áreas de conhecimento necessárias às aplicações da norma IEC 61850, em subestações 
de energia. 

Serão apresentadas a ementa e a estrutura do programa desenvolvido, bem como os resultados, comentários e 
vivência dos participantes no decorrer desse programa, com o intuito de que outras empresas do setor elétrico 
possam se beneficiar da experiência vivida e adquirida.   

 

PALAVRAS-CHAVE 

IEC 61850, GOOSE, Sampled Values, Capacitação e treinamento de equipes de proteção, controle e automação 

1.0 - INTRODUÇÃO  

A norma IEC 61850, introduzida em 2004, teve a segunda versão, atualizada e ampliada, divulgada em 2010 e já é 
uma realidade em âmbito internacional. No Brasil, a maioria das concessionárias especificam que os IEDs 
(Intelligent Eletronic Devices), aplicados em projetos de automação de subestações, estejam em conformidade com 
a norma IEC 61850, tendo em vista os benefícios que a nova tecnologia oferece para a integração dos sistemas de 
proteção, automação e controle. Os fornecedores, por questões estratégicas, também dão preferência ao 
fornecimentos de equipamentos em conformidade com a norma, o que amplia significativamente o uso dessa 
tecnologia não apenas no Brasil, mas em todo mundo. 

Com a evolução dos sistemas digitais, das redes de dados e dos protocolos de comunicação voltados para  
aplicações do setor de energia, tornou-se cada vez mais frequente a substituição das conexões elétricas entre 
equipamentos de proteção e controle (utilizadas para cálculos de lógicas e intertravamentos), por novas 
interligações estabelecidas através de trocas de mensagens via protocolo. Embora houvesse desconfiança e 
resistência por parte de alguns profissionais desse setor para tais implementações, os benefícios obtidos através 
da aplicação dessas tecnologias apontava para um caminho sem volta na direção da simplificação dos projetos de 
automação de subestações.  

Com o advento da norma IEC 61850 e a utilização do protocolo de comunicação por ela estabelecido, surgiram 
duas vertentes claras que requerem uma mudança significativa na forma de trabalho dos profissionais da área. A 
primeira delas é a utilização das mensagens GOOSE, cuja aplicação não se restringe apenas à troca de 
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informação entre os IEDs, mas até na implementação de TRIP. Essa possibilidade touxe uma expressiva mudança 
de conceito, e oferece inúmeros benefícios para os projetos de automação de subestações. A segunda vertente é o 
surgimento das mensagens Sampled Values. O protocolo da norma IEC 61850 estabeleceu esse tipo de 
mensagem com a finalidade de publicar medições analógicas na rede de comunicação da subestação. O uso 
dessas mensagens é uma alternativa interessante à substituição dos circuitos elétricos de tensão e corrente, que 
transportam essas grandezas analógicas do pátio de alta tensão até os painéis onde estão instalados os IEDs de 
proteção e controle, normalmente localizados nas salas de comando ou salas de relés. 

Grande parte dos sistemas em operação comercial no Brasil e no mundo, já fazem uso das mensagens GOOSE 
para a implementação dessa comunicação horizontal entre os IEDs e, em alguns casos, até mesmo para a 
implementação de sinais de TRIP. No entanto, ainda que existam IEDs disponíveis comercialmente para trabalhar 
com os Sampled Values e haja esforços para a implantação de alguns bays pilotos, ainda não temos no Brasil 
subestações inteiras operando com Sampled Values, produzidos por transformadores de instrumentos não 
convencionais (NCIT), ou através de TPs/TCs convencionais conectados a Merging Units. Certamente esse é o 

próximo desafio desta tecnologia no sistema elétrico brasileiro. 

Deve-se ressaltar que, para o pleno uso das funcionalidades e benefícios trazidos pela norma IEC 61850, bem 
como para a implantação dessa nova tecnologia de aquisição de informações analógicas através de protocolo de 
comunicação, é importante que os projetistas desenvolvam seus projetos, buscando aproveitar todo potencial 
oferecido pela norma IEC 61850. Da mesma forma, as equipes de implantação, comissionamento e manutenção do 
sistema elétrico precisam estar devidamente capacitadas e treinadas para lidar com esta nova realidade. 

Desse modo, a gerência técnica da Diretoria de O&M da SGBH, divisão responsável pela gestão dos recursos de 
SPCS/TELECOM e pelo apoio às atividades de manutenção de todas as concessionárias do grupo, conduziu este 
trabalho, visando a capacitação das equipes de proteção, automação e controle na norma IEC 61850. O grupo 
SGBH totaliza 23 concessionárias de transmissão – 19 em operação e 4 em construção – sendo a maioria de 
propriedade integral da SGBH e as demais com participação majoritária. 

2.0 - MOTIVAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO CURSO 

Além das razões indicadas (advento dos sistemas digitais, disseminação do uso de IEDs em conformidade com a 
norma IEC 61850 e potencial tecnológico para aplicações com Sampled Values e Merging Units), como exposto na 
seção anterior, que já apresentam motivações suficientes para a elaboração de um programa dessa natureza, a 
SGBH entendeu que havia necessidade de desenvolver um treinamento que fosse capaz de encurtar o tempo de 
aprendizado de suas equipes sobre a norma IEC 61850. Para trabalhar nesse novo universo, seria necessário que 
os profissionais desenvolvessem uma nova gama de conhecimentos, além daqueles nos quais haviam se 
especializado.   

Apesar de a norma ter sido lançada no início da década passada, somado ao fato das primeiras subestações 
brasileiras que fizeram uso dessa nova tecnologia (mesmo que de forma parcial), terem entrado em operação 
comercial no decorrer da segunda metade da mesma década, percebe-se que ainda há diversas lacunas para o 
pleno domínio da norma. Observa-se que, até o presente momento, diversos projetos ainda não utilizam todos os 
benefícios advindos da modelagem por ela definidos. Por vezes, percebe-se a utilização simplória dos recursos da 
norma, reduzindo-a ao emprego apenas como um protocolo de comunicação, desinteressando-se dos demais 
benefícios.  

Por certo, essa negligência impede que a tão desejada evolução das novas aplicações de automação de 
subestações se torne realidade. 

Outro ponto, está associado à resistência natural apresentada por alguns profissionais em abrir-se a novas áreas 
de conhecimento. Como descrito anteriormente, é necessário não apenas dominar a própria norma, mas também 
ter conhecimento razoável sobre as outras áreas conexas, como por exemplo comunicação de dados, 
infraestrutura de redes, segurança cibernética e análise de protocolos, dentre outros. 

Nesse novo cenário, a simples verificação de uma informação que é transferida de um IED para outro, 
anteriormente mensurada através de instrumentos analógicos de medição, passaria a ser analisada através da 
transmissão e recepção de mensagens de protocolo. No caso de uma investigação mais profunda, poderia ser 
necessário o monitoramento dessas mensagens através de ferramentas específicas de análise. Esse exemplo 
evidencia a necessidade de capacitar os profissionais envolvidos nessas atividades, para que eles possam 
acompanhar essa mudança de paradigma. 

É fundamental que a empresa esteja atenta a essas questões e ofereça aos seus funcionários condições para que 
possam lidar com essa nova realidade. Nesse aspecto, a SGBH compreendeu que precisaria agir de forma proativa 
para melhorar a capacitação de seus profissionais, auxiliando-os na busca desse conhecimento. 

Motivada por essas questões, a gerência técnica da SGBH iniciou um planejamento, cujo resultado culminou no 
desenvolvimento e execução do trabalho descrito neste documento, que estabeleceu como premissa a criação de 
um programa de treinamento que fosse viável tanto do ponto de vista financeiro quanto logístico. Nas próximas 
seções serão indicadas como esse trabalho foi desenvolvido. 
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3.0 - FORMATAÇÃO DO CURSO E BUSCA DA ENTIDADE PARA MINISTRAR O TREINAMENTO 

Após a compreensão das necessidades, o passo seguinte era a elaboração da ementa e a busca por uma entidade 
que pudesse apresentar o conteúdo de interesse e com o foco desejado pela SGBH. 

Para a concepção e a formatação de um treinamento que fosse aderente às necessidades da SGBH, foi 
desenvolvida uma ementa que reunisse o conteúdo conceitual sólido sobre a norma IEC 61850, associado ao 
conhecimento sobre redes de comunicação, operacionalização de seus equipamentos típicos, bem como as 
ferramentas de análise das mensagens via protocolo. Outro aspecto de grande relevância, é a necessidade de que 
o curso deveria dispor de uma abordagem teórica e prática. 

O conteúdo da parte teórica deveria ser, ao mesmo tempo, suficientemente abrangente para cobrir os temas 
essenciais da norma e também os conceitos sobre redes e equipamentos de comunicação. 

A parte prática deveria contemplar a configuração de switches de redes (VLANs, RSTP etc.), realização de testes 
de bancada com IEDs de proteção de pelo menos dois fabricantes diferentes (trocando mensagens entre eles), a 
análise das mensagens trocadas através de ferramentas de monitoramento, envio e recebimento de Sampled 
Values e execução de lógicas de TRIP/Intertravamentos através de mensagens GOOSE. 

Na ocasião, existiam diversas empresas capazes de oferecer formação voltada apenas para a norma IEC 61850. 
Porém, não foi identificado nenhum curso no mercado que reunisse todas as características desejadas num mesmo 
pacote. A SGBH estava convícta de que, para obter o resultado desejado, haveria necessidade de buscar parcerias 
com entidades de ensino que concordassem em oferecer esse curso com a customização desejada.   

Foi lançado um processo de concorrência, para o qual foram convidadas quatro empresas atuantes nesse 
mercado. A avaliação das propostas e a escolha da empresa que realizaria o treinamento, baseou-se no 
atendimento de critérios definidos pela SGBH, que foram estabelecidos para tornar a avaliação objetiva, pontuando 
e classificando cada um dos concorrentes de acordo com o atendimento de cada critério. O primeiro deles, foi a 
concordância em aplicar um treinamento cujo conteúdo fosse totalmente aderente à ementa proposta pela SGBH. 
O segundo critério, avaliou a disponibilidade de recursos, ferramentas e equipamentos para realizar a parte prática 
do treinamento, conforme as premissas estabelecidas. Foi avaliado também o currículo e a experiência profissional 
dos professores. Era desejado que a instituição disponibilizasse uma equipe de instrutores multidisciplinares, com 
formação nas áreas de conhecimento desejadas e experiências práticas em hardware e software, de forma que o 
treinamento pudesse atender todas as expectativas da SGBH, tanto para a parte teórica, quanto prática. A titulação 
acadêmica, neste caso, foi considerado como diferencial. 

Na ocasião, a empresa que melhor atendeu aos critérios definidos pela SGBH foi a CONPROVE Engenharia. Essa 
empresa já realizava treinamentos práticos no assunto [2] e dispunha em seu corpo de instrutores, profissionais 
com títulos de Doutorado e Mestrado, bem como especialistas, com grande experiência didática para facilitar a 
transferência do conhecimento. Adicionalmente, a equipe de instrutores possuia vivência no desenvolvimento de 
hardwares e softwares para aplicações em IEC 61850. 

4.0 - PERFIL DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA, ANTES DO TREINAMENTO 

Foram selecionados para fazer parte desse programa de capacitação, profissionais de proteção, automação e 
controle que integravam equipes experientes nas tecnologias convencionais, similares às equipes das demais 
concessionárias brasileiras. Será descrito a seguir, informações mais detalhadas sobre o perfil do grupo que 
participou desse programa. 

4.1 Dados Gerais 

O trabalho inicia-se com a caracterização do grupo no que concerne aos aspectos de idade, nível de educação, 
experiência profissional, nível de conhecimento em sistemas de automação, ainda que sem formação prévia na 
norma IEC 61850. 

Os participantes foram selecionados de acordo com as necessidades operacionais da empresa. O grupo foi 
composto por 12 pessoas, com formação diversificada (técnicos, engenheiros e especialistas). Apesar de todos 
trabalharem em subestações digitalizadas, nem todos dispunham de experiência nas áreas de automação, 
comunicação e redes de dados. Na data da aplicação do treinamento, a idade das equipes variava entre 23 e 44 
anos, e o tempo de experiência profissional entre 6 e 20 anos. 

O nível de conhecimento em redes de computadores e comunicação de dados do grupo era bastante heterogêneo. 
Alguns funcionários possuiam domínio profundo sobre o tema e outros, conhecimento bastente restrito. 

Nesse aspecto, a primeira necessidade apontada pela SGBH foi a necessidade de promover um nivelamento do 
conhecimento de redes de computadores entre os participantes, de forma que o grupo pudesse avançar no 
treinamento com melhores resultados. 

4.2 Conhecimento sobre a norma IEC61850 

O grupo conhecia pouco sobre a norma IEC 61850, e alguns ainda sequer haviam iniciado algum estudo no 
assunto. Dessa forma, foi solicitado à entidade de treinamento, que primeiramente ministrasse um embasamento 
sobre redes de comunicação, e na sequência fosse apresentado um resumo dos principais conceitos da norma, 
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envolvendo os nós lógicos, estrutura de dados, os tipos de arquivos de configuração, dentre outros. Para finalizar 
esse embasamento, foi solicitada a apresentação dos capítulos dedicados às classes de dados, mensagens 
GOOSE e Sampled Values, através de abordagem prática e teórica. 

É importante ressaltar que o foco do treinamento era oferecer aos participantes uma visão geral sobre a norma e 
também capacitá-los para intervenções práticas no sistema de automação, compatíveis com suas atividades e 
demandas de operação e manutenção, dando-lhes uma visão integral sobre todo o processo e demais áreas 
correlatas à operacionalização do protocolo da norma IEC 61850. A TABELA 1 apresenta a estrutura da norma, 
que reflete o programa trabalhado, conforme indicado em [1]. 

TABELA 1 - Estrutura da Norma IEC61850 (2ª edição ampliada) 

Parte ED Nome 

1 1.0 Introduction and overview 

2 1.0 Glossary 

3 1.0 General requirements 

4 2.0 System and project management 

5 1.0 Communication requirements for functions and device models 

6 2.0 Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs 

7-1 2.0 Basic communication structure – Principles and models 

7-2 2.0 Basic communication structure – Abstract communication service interface (ACSI) 

7-3 2.0 Basic communication structure – Common data classes 

7-4 2.0 Basic communication structure – Compatible logical node classes and data classes 

7-410 1.0 Hydroelectric power plants - Communication for monitoring and control 

7-420 1.0 Communications systems for distributed energy resources (DER) - Logical nodes 

7-510 1.0 Use of logical nodes to model functions of a hydro power plant 

8-1 2.0 Specific communication service mapping (SCSM) – Mappings to MMS (ISO/IEC 9506-1 and ISO/IEC 9506-2) and to 
ISO/IEC 8802-3 

9-2 2.0 Specific communication service mapping (SCSM) – Sampled values over ISO/IEC 8802-3 

10 1.0 Conformance testing 

80-1 1.0 Guideline to exchanging information from a CDC-based data model using IEC 60870-5-101 or IEC60870-5-104 

90-1 1.0 Using IEC 61850 for the communication between substations 

90-5 1.0 Using IEC 61850 to transmit synchrophasor information according to IEEE C37.118 

 

4.3 Motivação das equipes para o treinamento 

Durante a preparação para o treinamento, para que fosse possível alcançar os objetivos pretendidos, buscou-se 
motivar e sensibilizar a equipe que participaria do curso sobre a importância dos conhecimentos que seriam 
apresentados durante o treinamento. Foi explicado que, já há alguns anos, os fabricantes não tem mais ofertado 
IEDs sem os recursos da norma IEC 61850 e, portanto, essa capacitação das equipes era necessária e urgente 
para que o grupo tivesse condições de realizar apropriadamente a aceitação das instalações com a nova 
tecnologia, bem como atuar de forma mais eficiente nas atividades de manutenção daqueles IEDs que já estavam 
em operação comercial. Este trabalho de conscientização surtiu efeito e motivou os participantes ao novo desafio. 

5.0 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ESTRUTURA UTILIZADA 

5.1 Programa desenvolvido 

Para auferir os objetivos pretendidos, a SGBH desenvolveu um programa de treinamento de forma a cobrir todos 
os temas descritos neste documento. 

Foi adotada como premissa que 60% do curso fosse reservado para a abordagem teórica dos temas e o restante 
do tempo fosse dedicado a testes e simulações práticas em bancada. A finalidade era que os alunos pudessem 
operacionalizar as ferramentas de análise e monitoramento para observar na prática a dinâmica das trocas de 
mensagens (estrutura, tempos de repetição das mensagens, prioridades etc.). O tempo dedicado à parte prática foi 
fundamental para que os alunos obtivessem confiança no uso dessas ferramentas e também pudessem 
compreender os mecanismos que garantem a integridade e qualidade dos dados. 

O tempo utilizado para o treinamento foi de trinta e duas (32) horas, o que já configura um grande desafio, visto a 
quantidade significativa de temas que deveriam ser abordados. A seguir, o programa desenvolvido para o curso. 

Programa: 

I) Introdução a rede de computadores 
a. Princípios de redes de comunicação, conceituação de protocolo; 
b. Comutação de circuitos FDM/TDM; 
c. Comutação de pacotes e meios físicos.  

II) Modelo de camadas ISO/OSI e protocolo TCP/IP 
a. TCP, UDP, IP, data link; 
b. Atrasos e perdas de dados; 
c. Objetivos e serviços da camada de enlace; 
d. Mensagem, segmento, pacote, frame, datagrama; 
e. Controle de acesso ao meio (MAC), CSMA/CD; 
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f. Ocupação do meio de Transmissão; 
g. Mac Address x IP Address;  
h. Endereços de LANs; 
i. Comutação e frames, Comutação e Filtragem. 

III) Meios físicos e protocolos de comunicação utilizados para aplicações de automação de subestações 
(serial, TCP/IP, DNP3.0, IEC60870-5-101, IEC60870-5-103, IEC60870-5-104, ModBus, IEC61850 etc.) 

a. Conceito de rede associados à norma IEC61850, topologias (estrela/anel) e redundâncias; 
b. Tipos de meios físicos (par trançado, Fibras e transmissão (simplex, half-duplex e full-duplex); 
c. IP (classes, máscara de sub rede, endereços privados, loop back); 
d. Conceito, comparações e aplicações dos principais protocolos de subestações; 
e. Introdução à norma IEC61850; barramentos de processo e estação; 
f. Formas de comunicação através do protocolo da norma (GOOSE, Sampled Values e MMS). 

IV) Conceitos de segurança da informação e fragilidades do TCP/IP (ARP, ICMP, TCP, IP, testes de 
penetração e visualização de mensagens de protocolo); 

V) Segurança da infraestrutura de redes e criptografia de dados (dificuldades do uso de criptografia no 
GOOSE) 

VI) Principais equipamentos de rede 
a. Switches 

i. Aspectos de VLANs, priority tags, port trunking; 
ii. Visão geral dos switches típicos para aplicações de subestações (ref. RuggedCom);  
iii. Protocolos de redundância (RSTP, MTP, HSR, PRP) e comparações. 

b. Roteadores 
i. Conceito básico de roteamento e visão geral sobre os protocolos (OSPF, RIPv1, RIPv2); 
ii. Encaminhamento de pacotes e conceito de WAN. 

c. Firewall 
i. Conceitos básicos, técnicas e características principais dos dispositivos; 
ii. Regras de filtragem e disponibilidade. 

VII) Norma IEC61850 e modelagem 
a. Modelagem: Logical Nodes, Logical Devices, servidores; 
b. Construção de funções utilizando os Logical Nodes (PTOC, PIOC, PTOV, PDIS, etc.); 
c. Funções distribuídas, conceito de interoperabilidade e parametrização dos Logical Nodes; 
d. Substation Configuration Language (SCL e demais arquivos de configuração SCL,CID,ICD); 
e. Softwares de configuração; 
f. Estrutura das mensagens GOOSE e Sampled Values; 

VIII) Exemplos de aplicações práticas através da utilização das mensagens GOOSE e da modelagem 
estabelecida pela norma IEC61850 (esquemas e lógicas de falha de disjuntor, intertravamento, 
seletividade lógica, check de sincronismo etc.); 

IX) Introdução aos softwares para monitoramento de rede (ref. Wireshark) 
a. Recursos disponíveis, filtros, exemplos de captura e análise das mensagens do protocolo da 

norma IEC61850. 
X) Atividades práticas 

a. Configuração e parametrização de um Switch RuggedCom. Teste e verificação do 
comportamento de VLANs e RSTP; 

b. Monitoramento e análise das mensagens do protocolo da norma trafegando em uma rede de 
comunicação (bancada com switches e IEDs de diferentes fabricantes) através do software 
Wireshark; 

c. Configuração de IEDs para servir informações através de mensagens MMS; 
d. Configuração de IEDs para troca de dados através de mensagens GOOSE em esquemas de 

falha de disjuntor, intertravamentos, seletividade de lógicas, check de sincronismo, etc.. Esses 
testes devem ser realizados com pelo menos dois IEDs de diferentes fabricantes e com caixa de 
teste de relés com funcionalidade para tratar as mensagens GOOSE, todos conectados através 
de switches de rede; 

e. Troca de informações TRIP entre diferentes relés de proteção, através de mensagens GOOSE; 
f. Envio, recebimento e análise de mensagens de Sampled Values entre diferentes equipamentos. 

 

5.2 Execução da parte prática e instrumentos utilizados 

Para o desenvolvimento das atividades práticas do curso, a entidade de ensino disponibilizou duas bancadas de 
testes, nas quais foram distribuídos os participantes dos grupos. 

Foram utilizados os seguintes equipamentos: 

a) Switch  RuggedCom modelos RSG 2288 e RS 940G; 
b) IEDs SEMENS 7SA e 7UT e ALSTOM/MICON; 
c) Software de rede WireShark; 

d) Malas de teste CONPROVE, com funcionalidade para operacionalizar mensagens GOOSE e mensagens 
Sampled Values; 

e) Software para envio e recebimento de mensagens GOOSE (GOOSE SIMULATOR) 
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f) Software de configuração/parametrização dos relés utilizados (DIGSI e MICON).  

6.0 - COMPORTAMENTO DA EQUIPE DURANTE O PROGRAMA DE TREINAMENTO 

6.1 Primeiras Reações 

As primeiras reações observadas durante o treinamento foram os questionamentos e a resistência, apresentados 
pela maioria dos participantes, sobre as mudanças de conceito que acarretariam na transformação de sua forma de 
trabalho. Como descrito anteriormente, grande parte dos cabos e conexões elétricas passariam a ser substituídos 
por mensagens via protocolo que trafegariam através da rede.  As manutenções, outrora realizadas através de 
instrumentos analógicos e digitais, necessitariam de computadores e softwares de análise para sua execução.  

Alguns participantes questionaram também a confiabilidade dessa nova tecnologia. As dúvidas foram esclarecidas 
ao longo do treinamento e a confiança foi conquistada à medida que foram apresentados os mecanismos 
estabelecidos pela norma IEC 61850 e pelos protocolos de rede para garantir a confiabilidade das informações.  A 
demonstração desses mecanismos, durante a execução das atividades práticas, confirmou as teorias apresentadas 
consolidando o aprendizado dos participantes. Foram realizados testes para demonstrar as possibilidades de 
redundâncias que garantiriam a entrega das mensagens, mesmo que houvesse rompimento, interrupção ou 
indisponibilidade de algum cabo, equipamento ou elemento de rede. Superados esses primeiros questionamentos, 
e com a confiança dos alunos mais consolidada, pôde-se avançar para práticas mais elaboradas.  A FIGURA 1 
ilustra a utilização do software WireShark para verificação de uma mensagem GOOSE capturada durante o 

monitoramento da rede.  

 

FIGURA 1 - Ilustração do uso do software WireShark no monitoramento de uma mensagem GOOSE 

6.2 Mudança de Comportamento da equipe durante o treinamento 

Durante o treinamento, percebeu-se gradualmente uma mudança positiva no comportamento dos participantes. 
Eles passaram a fazer interpretações práticas de como realizar as tarefas com as novas ferramentas comparando-
as como as técnicas convencionais utilizadas até então. Durante o treinamento, foi utilizado também um 
instrumento que transforma uma mensagem GOOSE em sinal elétrico e vice-versa [6], de forma que os 
participantes pudessem vislumbrar novas possibilidades e aplicações práticas com o uso desse instrumento. 
Apesar de não fazer parte do conteúdo do treinamento, a entidade de ensino contemplou a utilização desse 
instrumento para enriquecer o curso. 

   

FIGURA 2 – (a) à esquerda instrumento que transforma GOOSE em contatos seco; (b) à direita plataforma de teste para verificação de troca de 
mensagens entre IEDs de diferentes fabricantes, durante a execução da parte prática 

Durante o curso, os participantes tiveram a oportunidade de configurar as funções típicas de um switch de rede 
(VLANs, RSTP e Port Mirroring). Como se pode observar na FIGURA 3, foi utilizado nessa atividade o switch do 
fabricante RuggedCom, de uso frequente em aplicações de automação de subestações [3], [4], [5]. Apesar de ser 
um equipamento cuja configuração é relativamente simples, e não desempenhar nenhuma função no controle ou 
de proteção do sistema elétrico, esse elemento de rede assume uma função importantíssima nas aplicações de 
automação. Como o funcionamento da maioria dos IEDs dependem do switch para a troca de informação horizontal 
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para a composição de cálculos de lógicas, a indisponibilidade desse elemento de rede deve ser percebida com a 
mesma criticidade que teria a perda de qualquer outro IED de proteção ou controle. Outra nova dimensão trazida 
pelas aplicações da norma IEC 61850, com a qual não se preocupava até então, são os critérios de redundância e 
disponibilidade das redes de comunicação. A partir da mudança de conceito, a preocupação com o 
contingenciamento dos elementos de rede (switches, cabos, interfaces de rede etc.) passou a ter nova 

significância. 

 

       

FIGURA 3 – À esquerda a tela de configuração do switch utilizado no treinamento e à direita uma arquitetura conceitual típica de redes de 
automação de subestações 

Também foram monitoradas MMS, trocadas entre os IEDs e sistemas SCADA, utilizados para a supervisão local 
das instalações de energia. 

   

FIGURA 4 – Simulação e monitoração de mensagens Sampled Values para o levantamento da curva característica de um IED de proteção 

As práticas de monitoramento das mensagens Sampled Values assumiram uma posição de destaque durante o 
treinamento. A FIGURA 4 mostra a simulação e o monitoramento dessas mensagens. Um ponto muito comentado 
pelos participantes do treinamento, foi a prática através da qual foi levantada a curva característica de um IED de 
proteção através de Sampled Values. Nessa prática, utilizou-se a mala de teste de relés, desenvolvida pelo mesmo 
grupo ao qual pertence a instituição de ensino que ministrou o treinamento, de forma que fossem geradas as 
mensagens Sampled Values e enviadas para o IED de proteção. O IED recebeu e processou as mensagens e 
retornou o sinal de TRIP para o registro da mala de teste. Através desse teste, foi levantada a curva característica 
do IED conforme apresentado na FIGURA 5.  

Embora os equipamentos envolvidos nesse teste sejam exatamente os mesmos (mala de teste e IED de proteção), 
o método utilizado para o levantamento da curva característica do IED é completamente diferente da forma 
tradicional. A facilidade como o teste foi executado demonstra mais um dos benefícios visíveis que foram trazidos 
pelas aplicações da norma IEC 61850. 

6.3 Avaliação da equipe sobre o treinamento 

Ao final do treinamento, foi entregue aos participantes um questionário para que eles pudessem registrar suas 
avaliações e impressões sobre o programa.  O resultado dessas avaliações foi bastante positivo. Eles se referiram 
ao treinamento com uma experiência que contribuiu para sua formação pessoal, bem como à possibilidade 
aplicação dos conhecimentos adquiridos em suas atividades profissionais. O material técnico/didático e as 
plataformas utilizadas nas atividades práticas também foram bastante elogiados. O único aspecto que recebeu 
críticas na avaliação final dos participantes foi a carga horária do treinamento. Nas avaliações, foi sugerido que o 
treinamento fosse aplicado num prazo maior que as (32) trinta e duas inicialmente acordada entre a SGBH e a 
entidade de ensino. Foi sugerido que o tempo de exposição teórica fosse maior para tornar possível o 
aprofundamento dos temas propostos pela emenda. 
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FIGURA 5 – Levantamento da curva característica de um relé de proteção através de Sampled Values 

7.0 - CONCLUSÕES: 

A concepção deste trabalho teve por objetivo detalhar as experiências obtidas pela SGBH através da elaboração 
de um programa de treinamento sobre as aplicações da norma IEC 61850, que visou atender as necessidades de 
capacitação de suas equipes de Operação e Manutenção, de forma a melhorar seu conhecimento nas áreas 
necessárias às aplicações advindas da nova tecnologia. 

No decorrer das seções deste documento, foram apresentadas as motivações para o desenvolvimento deste 
trabalho, a ementa e a formatação do modelo de treinamento pretendido, a busca por uma instituição que pudesse 
corresponder às expectativas desejadas e por fim, o comportamento e as experiências vividas pelos participantes 
desse programa. 

O principal resultado obtido com esse trabalho foi a mudança na forma de compreensão da norma IEC 61850 e os 
benefícios práticos para os sistemas de automação de subestações, percebidos pelos participantes desse 
programa. Ao longo do treinamento, os participantes demonstraram um aumento de maturidade e o entendimento 
de que a norma IEC 61850, muito além do que apenas mais um protocolo de comunicação, compreende uma 
estrutura de modelagem, padronização, filosofias e ferramentas de engenharia, que a tornam uma especificação de 
uso global, abordando automação como um conjunto de funções que possam interoperar de forma distribuída e 
conectadas através de rede de comunicação, utilizando esses princípios para a integração, numa mesma rede de 
dispositivos, de funções de medições, controle, proteção, além de dados de oscilografia e engenharia, conforme 
apresentado em [7]. 

Após o treinamento, obteve-se uma equipe nivelada em tópicos de redes. Os participantes realizaram a 
parametrização do switch, que é o principal elemento de rede utilizado nas aplicações de automação de 
subestações, através da configuração de suas principais funções (VLANs, RSTP, Port Mirroring, dentre outros). 

Além disso, adquiriram conhecimento para manusear softwares de monitoramento de redes (WireShark) e através 
dele realizar leitura do tráfego de comunicação.  

Os participantes adquiriram também a capacidade de interpretar e parametrizar IEDs para o envio e recebimento 
de mensagens GOOSE. Adicionalmente, foram configuradas lógicas nos IEDs de proteção cujas parcelas eram 
recebidas através dessas mensagens.  

Além do nivelamento nos fundamentos e nomenclaturas da norma IEC 61850, a equipe adquiriu conhecimento dos 
sistemas que operam com Merging Units e transformadores de instrumentos não convencionais. Neste aspecto, as 
aulas práticas e a realização dos testes com Sampled Values foram fundamentais para a consolidação deste 

conhecimento e para que os participantes se sentissem envolvidos e confiantes acerca dos resultados obtidos com 
o uso dessa tecnologia. A maioria dos participantes nunca havia trabalhado com Sampled Values anteriormente. 
Para muitos, este treinamento foi a primeira oportunidade de manipular estas mensagens.  Eles demonstraram 
bastante entusiasmo com esse contato, o que foi um ponto bastante positivo do treinamento. 

O ambiente criado durante o treinamento contagiou o grupo e o conteúdo ministrado ofereceu embasamento 
teórico e prático para que os participantes possam, a partir desse momento, ter melhor aceitação dos novos 
conceitos. Com o ganho de maturidade, as equipes puderam, portanto, estabelecer um paralelo entre as aplicações 
convencionais e esta nova tecnologia, adquirindo confiança para o desenvolvimento de trabalhos futuros com os 
equipamentos que implementem as funcionalidades descritas pela norma. 

Outro ponto relevante que se deve destacar, é utilização, pós-treinamento, dos conceitos aprendidos e das 
ferramentas de monitoramento no dia-a-dia profissional. A realização do curso motivou a aquisição de 
ferramentas/softwares de simulação que, posteriormente, foram empregadas em atividades de comissionamento e 

manutenção, auxiliando na solução de problemas reais da empresa.  Adicionalmente, a experiência adquirida 
proporcionou uma melhor troca de informações entre a engenharia da SGBH e os profissionais treinados. 
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É importante ressaltar as dificuldades e pontos negativos observados durante essa experiência. A principal 
dificuldade ocorreu durante a elaboração da ementa. Para alcançar os objetivos descritos nesse trabalho, a SGBH 
entendeu ser necessário definir a ementa conforme apresentado no item 5.1. Sabia-se que, em função do tempo do 
curso, nem todos os temas poderiam ser bastante aprofundados. Optou-se então, por essa “solução de 
compromisso”, ao se considerar mais importante a exposição de todos os temas indicados, contribuindo assim de 
forma mais eficiente para uma formação integral dos participantes, em detrimento do aprofundamento excessivo de 
alguns temas específicos. Outro ponto que se deve observar, é a avaliação apresentada pelos participantes sobre 
a carga horária do curso. Apesar da avaliação sobre o conteúdo ter sido positiva e a equipe ter demonstrado bom 
aproveitamento e compreensão dos temas apresentados, o tempo de exposição teórica foi indicado como um ponto 
a ser melhorado. Isso será revisto na ocasião da contratação dos próximos treinamentos na norma IEC 61850. 

Apesar dos problemas apresentados, os responsáveis pela elaboração desse programa entendem que o 
treinamento foi uma experiência bem-sucedida e pretendem dar continuidade ao trabalho, ampliando a capacitação 
na norma IEC 61850 para um número maior de colaboradores e tornando este programa um padrão de treinamento 
a ser seguido por todas as áreas da SGBH, após a realização das mudanças e ajustes indicados anteriormente. 
Desse modo, portanto, pretende-se elevar a maturidade e o conhecimento dos funcionários em sistemas de 
automação de subestações e nas novas aplicações da norma, direcionando o foco para as necessidades 
específicas das equipes técnicas da empresa. 

Por fim, os autores esperam que as experiências descritas neste trabalho possam ser aproveitadas por outras 
empresas do setor elétrico e que o modelo de treinamento desenvolvido pela SGBH para o atendimento das 
necessidades de suas equipes, seja uma contribuição para a realização de iniciativas de mesma natureza em 
outras empresas. 
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