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RESUMO 
 
 

APLICAÇÃO DE IED’S EM SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO – ESTUDO DE 
CASO ALUNOS: FELIPE CARRERA COSTA E SILVA / JOSÉ CARLOS PRUDENTE JR. 
ORIENTADOR: PROF. DR. RONALDO ROSSI RESUMO A importância das aplicações de 
técnicas de digitalização e automação em subestações elétricas de alta e média tensão é uma 
evidente realidade de nossos dias. Além de tornar os sistemas operacionais mais seguros, a 
partir de técnicas de monitoramentos e controles digitais largamente abrangentes, permite que 
a subestação seja operada de forma segura e confiável, garantindo-lhe um elevado índice de 
continuidade de atendimento. Com o surgimento dos IED’s (Intelligent Electronic Devices), os 
antigos relés de proteção deixaram de ser um simples dispositivo de controle e proteção no 
sistema elétrico, para assumir por esses IEDs, uma completa função de gerenciamento desse 
sistema. Esses IEDs são dispositivos inteligentes, programáveis com elevado nível de 
desenvolvimento tecnológico permitindo a sincronização temporal dos demais componentes 
supervisivos implementados no sistema e promovendo reduções de custos de implantação e 
manutenção numa dada subestação. Estas características geram uma comunicação mais 
rápida no sistema, minimizando o tempo de atuação de manobras, simplificando o projeto 
operacional do sistema e trazendo uma maior confiabilidade para a operação desse sistema 
elétrico. Estes dispositivos têm apresentado um caráter multifuncional relacionando, além de 
suas funções de proteção, funções adicionais como medida, registro de eventos, oscilografia, 
controle e monitoração de qualidade de energia, tudo em um único equipamento, promovendo 
uma supervisão completa de uma dada subestação. Durante os seus lançamentos, por volta 
dos anos 90, sucedendo aos relés de Estado Sólido (Relés Estáticos), esses IEDs não foram 
imediatamente reconhecidos devido ao alto custo de investimentos para sua implantação. Os 
modernos IED’s permitem a troca de dados entre si, de forma digital e via fibra óptica ou 
modem, realizada por meio de protocolos desenvolvidos por diversos fabricantes renomados. 
Nessa última década, vários tipos de protocolos foram criados e que trouxe algumas 
incompatibilidades operacionais entre eles, como por exemplo, a comunicação entre dois ou 
mais IEDs produzidos por diferentes fabricantes. Surgiu assim a necessidade da padronização 
desses protocolos. A norma IEC-61850, que foi publicada em 2004, tratou-se então de 
organizar, padronizar e resolver os problemas de interoperabilidades que surgiram entre eles. 
Ela propõe uma arquitetura de comunicação única para seus componentes conectados à rede, 
independente de seus fabricantes. Sua padronização baseia-se em um sistema de 
comunicação TCP/IP, muito semelhante com a configuração de uma rede de computadores 
comuns. Em nosso ante-projeto de supervisão de uma subestação de alta tensão é 
apresentado essa norma IEC-61850 e suas aplicações, mostrando como se procede a 
comunicação entre os IEDs, os tipos de mensagens trocadas, como as mensagens GOOSE e 
as demais vantagens obtidas com tais aplicações inteligentes na supervisão de subestações. 
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