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RESUMO 

 O presente trabalho apresenta os principais aspectos regulamentares e requisitos 

técnicos de operação sobre micro sistemas de geração de energia elétrica, segundo normas 

da ANEEL e das concessionárias da região sul do Brasil. Utiliza técnicas e processos de 

engenharia de sistemas para propor um modelo de arquitetura para sistemas de automação 

e controle de micro usinas, para operação interligada ou isolada com a rede de distribuição 

de energia elétrica em baixa tensão. O modelo e formato do projeto é baseado em normas 

internacionais, principalmente a ISO/IEC 42010 que define as práticas recomendadas para 

descrição da arquitetura de sistemas intensivos em software. 

 

Palavras-chaves: Engenharia Elétrica, Engenharia de Sistemas, Geração Distribuída, Micro 

Usinas de Energia, Automação e Controle, Eletrônica e Instrumentação. 

  



 

 

ABSTRACT 

 The paper presents the main regulations and technical requirements for operating 

systems on micro power generation, according to ANEEL's rules and utilities in southern 

Brazil. Uses techniques and processes of systems engineering to propose a model 

architecture for automation and control of micro power plants for isolated or 

interconnected operation with the distribution network of electric power at low voltage. The 

design and format of the project is based on international standards, especially ISO/ IEC 

42010 which defines best practices for the architectural description of software-intensive 

systems. 

 

Keywords: Electrical Engineering, Systems Engineering, Distributed Generation, Micro 

Power Plants, Automation and Control, Electronics and Instrumentation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. MOTIVAÇÃO 

 Atualmente, devido ao crescimento populacional, a demanda energética mundial é 

crescente e fazem-se necessários investimentos na ampliação da oferta de energia e na 

expansão das fontes energéticas. Nesse contexto, iniciou-se no Brasil um programa no 

sentido de diversificação da matriz energética nacional, o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). 

 Além disso, existe a preocupação global com as mudanças climáticas mundiais que 

tem se desencadeado e discussões a respeito tem se realizado a nível mundial. A partir de 

um encontro de líderes internacionais, surgiu o protocolo de Kyoto (1998) que prevê a 

realização de projetos de combate à emissão de gases de efeito estufa.  

 Segundo o IPCC1, um dos gases com maior potencial de formação do efeito estufa, 

cerca de 21 vezes mais do que o dióxido de carbono é o metano, que é encontrado em 

concentrações acima de 55% no biogás de aterros no Brasil. Conforme Azevedo (2000), o 

biogás é basicamente constituído de dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4), com 

pequenas concentrações de nitrogênio (N2), hidrogênio (H2), oxigênio (O2), amônia (NH3) e 

gás sulfídrico (H2S).  

 Dentro deste escopo, desprezando as pequenas concentrações e considerando que o 

biogás é constituído de metano e dióxido de carbono, tem-se um gás que pode ser utilizado 

como combustível em sistemas de geração de energia utilizando motores a combustão como 

máquinas primárias. Porém, os elevados custos de implementação, operação e manutenção 

                                                 
1
 IPCC – Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas. É o principal organismo de avaliação da 

mudança climática, estabelecida pela Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) e pela 
Organização Meteorológica Mundial (OMM). 
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de sistemas de geração de energia elétrica com aproveitamento de biogás constituem um 

problema que inviabiliza sua aplicação em projetos de pequena escala que podem contribuir 

com a diversificação da matriz energética nacional e combater os efeitos da emissão de 

gases de efeito estufa para a atmosfera. 

 Através deste projeto, propõe-se uma arquitetura para automação e controle de 

micro usinas de energia a gás descentralizadas, operando isoladas ou interligadas ao sistema 

de distribuição das concessionárias de energia. O projeto limita-se a atender as 

regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e das concessionárias da 

região sul, Companhia Paranaense de Energia (COPEL), Centrais Elétricas de Santa Catarina 

(CELESC), AES-Sul, Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e Rio Grande Energia 

(RGE). Atende requisitos técnicos de proteção e operação de sistemas de geração distribuída 

de energia, com conexão em tensão nominal igual ou inferior a 1 kiloVolt (kV) e potências 

inferiores a 1MW. 

 Os objetivos do projeto são o desenvolvimento de tecnologias inovadoras, para 

plantas de geração de energia, de baixo custo. Principalmente possibilitar o 

desenvolvimento de um software de monitoramento e supervisão para operação remota de 

micro usinas, para a redução dos custos de operação e manutenção em projetos de pequena 

escala. Assim, pequenos aproveitamentos tornam-se viáveis economicamente através da 

redução de equipes de operação e manutenção locais. 

1.2. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 

 O projeto apresentado neste trabalho tem como base a implantação de um micro 

sistema de geração de energia utilizando como combustível gás natural. O projeto encontra-

se em desenvolvimento no Laboratório de Máquinas Elétricas, Acionamentos e Energia 
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(LMEAE) do Departamento de Engenharia Elétrica (DELET) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). 

 O sistema é composto por um motor a combustão ciclo otto como máquina primária, 

que utiliza o gás como combustível, e uma máquina de indução assíncrona trifásica como 

máquina secundária, com tensão de terminais de 220 Volts. O motor é de fabricação 

nacional, da marca Volkswagen, modelo de alta performance (AP) com 1.8 litros e sistema 

de carburação, que foi adaptado para operação com gás através de uma válvula reguladora 

de vazão. A máquina de indução trifásica possui rotor em gaiola, quatro pólos e potência de 

15 kW, de fabricação nacional da marca Eberle. A máquina assíncrona opera como gerador 

de indução, quando operando em sua sobre velocidade nominal de 1.800 rotações por 

minuto (rpm). 

 O projeto em desenvolvimento no LMEAE consiste na conexão e operação deste 

sistema com a rede de distribuição de baixa tensão, em 220 V, da concessionária de energia 

local. Particularmente o sistema visa auxiliar em estudos e caracterização de máquinas de 

indução operando como geradores, para operação e conexão de sistemas de geração 

distribuída, conforme regulamentações da ANEEL e concessionárias locais. 
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2. REQUISITOS DO SISTEMA 

2.1. REQUISITOS DE PROTEÇÃO E OPERAÇÃO 

2.1.1. ANEEL  

 A resolução normativa nº 395 de 15 de dezembro de 2009 aprova a Revisão 1 dos 

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST). 

Os procedimentos de distribuição, estabelecem os sistemas de controle e proteção para 

conexão de centrais geradoras. Apresenta-se a seguir os requisitos relativos ao PRODIST. 

2.1.1.1. ACESSO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

2.1.1.1.1. CONDIÇÕES GERAIS 

1) A conexão deve ser realizada em corrente alternada com freqüência de 60 (sessenta) Hz. 

2) O acessante que conecta suas instalações ao sistema de distribuição não pode reduzir a 

flexibilidade de recomposição do mesmo, seja em função de limitações dos 

equipamentos ou por tempo de recomposição.  

3) O paralelismo das instalações do acessante com o sistema da acessada não pode causar 

problemas técnicos ou de segurança aos demais acessantes, ao sistema de distribuição 

acessado e ao pessoal envolvido com a sua operação e manutenção.  

4) O acessante é o único responsável pela sincronização adequada de suas instalações com 

o sistema de distribuição acessado.  

5) O acessante deve ajustar suas proteções de maneira a desfazer o paralelismo caso ocorra 

desligamento, antes da subseqüente tentativa de religamento.  
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6) No caso de paralelismo permanente, o acessante deve atender aos requisitos técnicos de 

operação da acessada. 

7) A instalação do acessante, conectada ao sistema de distribuição, deve operar dentro dos 

limites de freqüência estabelecidos: 

a) O sistema de distribuição e as instalações de geração conectadas ao mesmo 

devem, em condições normais de operação e em regime permanente, operar 

dentro dos limites de freqüência situados entre 59,9 Hz e 60,1 Hz. 

b) As instalações de geração conectadas ao sistema de distribuição devem garantir 

que a freqüência retorne para a faixa de 59,5 Hz a 60,5 Hz, no prazo de 30 (trinta) 

segundos após sair desta faixa, quando de distúrbios no sistema de distribuição, 

para permitir a recuperação do equilíbrio carga-geração. 

c) Havendo necessidade de corte de geração ou de carga para permitir a 

recuperação do equilíbrio carga-geração, durante os distúrbios no sistema de 

distribuição, a freqüência: 

a. não pode exceder 66 Hz ou ser inferior a 56,5 Hz em condições extremas; 

b. pode permanecer acima de 62 Hz por no máximo 30 (trinta) segundos e 

acima de 63,5 Hz por no máximo 10 (dez) segundos; 

c. pode permanecer abaixo de 58,5 Hz por no máximo 10 (dez) segundos e 

abaixo de 57,5 Hz por no máximo 05 (cinco) segundos. 

2.1.1.1.2. TENSÃO DE CONEXÃO 

1) As tensões de conexão em BT são: 
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Tabela 1 - TENSÕES NOMINAIS PADRONIZADAS DE BAIXA TENSÃO. 

Sistema Tensão Nominal (V) 

Monofásico 
220/127 

380/220 

Trifásico 
254/127 

440/220 
Fonte: PRODIST Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição 

 

2) Para unidade produtora de energia, o fator de potência deve estar compreendido entre 

os valores de 0,92 indutivo a 0,92 capacitivo para tensão nominal menor que 69 kV. 

2.1.1.1.3. SISTEMA DE PROTEÇÃO E OPERAÇÃO 

1) Os ajustes das proteções das instalações do acessante devem ser por ele calculados e 

aprovados pela acessada, observando os requisitos: 

a) Para efeito de acesso e estabelecimento das proteções mínimas necessárias para o 

ponto de conexão de centrais geradoras, são consideradas as faixas de potência 

indicadas na tabela 2.  

Tabela 2 - NÍVEIS DE TENSÃO CONSIDERADOS PARA CONEXÃO DE CENTRAIS GERADORAS. 

Potência Instalada Nível de Tensão de Conexão 

< 10 kW Baixa Tensão ( monofásico) 

10 a 75 kW Baixa Tensão (trifásico) 

76 a 150 kW Baixa Tensão (trifásico)/Média Tensão 

151 a 500 kW Baixa Tensão (trifásico)/Média Tensão 
Fonte: PRODIST Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição 

 

b) A tabela 3 indica as proteções mínimas necessárias para o ponto de conexão da 

central geradora. 
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Tabela 3 - PROTEÇÕES MÍNIMAS EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA INSTALADA. 

Equipamento 

Potência Instalada 

< 10kW 
10 kW a 
500kW2 

> 500 kW2 

Elemento de desconexão3 Sim Sim Sim 

Elemento de interrupção4 Sim Sim Sim 

Transformador de acoplamento Não Sim Sim 

Proteção de sub e sobretensão Sim5 Sim4 Sim 

Proteção de sub e sobrefrequência Sim4 Sim4 Sim 

Proteção contra desequilíbrio de corrente Não Não Sim 

Proteção contra desbalanço de tensão Não Não Sim 

Sobrecorrente direcional Não Não Sim 

Sobrecorrente com restrição de tensão Não Não Sim 
Fonte: PRODIST Módulo 3 – Acesso ao Sistema de Distribuição 

 

i) Os relés de subfrequência/sobrefrequência devem ser ajustados de acordo com a 

parametrização sugerida pela acessada.  

2) Para centrais geradoras com potências inferiores a 300 kW, sistemas de controle de 

tensão e frequência devem ser instalados quando em operação ilhada. 

3) Para o paralelismo das centrais geradoras com o sistema de distribuição deve ser 

observado o seguinte: 

a) O disjuntor ou religador, na saída da subestação da acessada, do circuito alimentador 

no qual se estabelece o paralelismo do acessante deve ser dotado de comando de 

abertura por relés, que detectem faltas entre fases e entre fase e terra na linha de 

distribuição. 

                                                 
2
 Nas conexões acima de 300 kW, se o lado da acessada do transformador de acoplamento não for aterrado, 

deve-se usar uma proteção de sub e de  sobretensão nos secundários de um conjunto de transformador de 

potência em delta aberto. 
3
 Chave seccionadora visível e acessível que a acessada usa para garantir a desconexão da central geradora 

durante manutenção em seu sistema. 
4
 Elemento de desconexão e interrupção automático acionado por comando e/ou proteção. 

5
 Não é necessário relé de proteção específico, mas um sistema eletro-eletrônico que detecte tais anomalias e 

que produza uma saída capaz de operar na lógica de atuação do elemento de desconexão. 
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b) O paralelismo pode ser estabelecido por um ou mais disjuntores, que devem ser 

supervisionados por relé de verificação de sincronismo. 

c) Os ajustes dos relés que atuam sobre o disjuntor responsável pelo paralelismo, bem 

como as relações dos transformadores de corrente que os suprem, devem ser 

definidos pelo acessante e aprovados pela acessada. 

d) Os disjuntores nas instalações do acessante, que possam fechar o paralelismo, 

devem ser dotados de dispositivos de intertravamento com o disjuntor de 

paralelismo. 

e) Os relés de proteção da interligação devem operar nas seguintes condições 

anormais, atuando nos disjuntores: 

i) sobretensão e subtensão; 

ii) sobrecorrentes de fase e de neutro;  

iii) sobrefreqüência e subfreqüência. 

f) Instalação de proteção de retaguarda, composta de relés para detecção de faltas 

entre fases e entre fases e terra, atuando na abertura do paralelismo.  

g) Os dispositivos que atuam nos disjuntores de paralelismo não devem operar por 

perturbações ou interferências, provenientes de súbita variação de tensão ou 

freqüência e correntes harmônicas do sistema. 

h) Não devem ser utilizados fusíveis ou seccionadores monopolares entre o disjuntor de 

entrada e os geradores. 

i) O autoprodutor que possua geração própria no mesmo local de consumo com o fim 

de suprir parcialmente sua carga sem previsão de paralelismo, sob qualquer regime 

operativo, deve incluir no projeto de suas instalações uma chave reversível de 
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acionamento manual ou elétrico, automática ou não, com intertravamento 

mecânico.  

4) Os geradores da central geradora de energia devem estar acoplados ao sistema de 

distribuição da acessada através de um transformador de acoplamento.  

5) Não podem ser instalados fusíveis entre a saída do circuito da acessada e o ponto de 

conexão com a central geradora de energia. 

6) A operação e a manutenção devem garantir: 

a) a segurança das instalações, dos equipamentos e do pessoal envolvido; 

b) que sejam mantidos os padrões de qualidade estabelecidos: 

i) Valores de referência de tensão; 

Tabela 4 - PONTOS DE CONEXÃO EM TENSÃO NOMINAL INFERIOR OU IGUAL A 1 KV (220/127). 

Tensão de Atendimento Faixa de Variação da Tensão de Leitura (V) 

Adequada (201≤TL≤231)/(116≤TL≤133) 

Precária 
(189≤TL≤201 ou 231≤TL≤233)/ 
(109≤TL≤116)/(133≤TL≤140) 

Crítica (TL≤189 ou TL≥233)/(TL≤109 ou TL≥140) 
 Fonte: PRODIST Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica 

 

Tabela 5 - PONTOS DE CONEXÃO EM TENSÃO NOMINAL INFERIOR OU IGUAL A 1 KV (380/220). 

Tensão de Atendimento Faixa de Variação da Tensão de Leitura (V) 

Adequada (348≤TL≤396)/(201≤TL≤231) 

Precária 
(327≤TL≤348 ou 396≤TL≤403)/ 
(189≤TL≤201)/(231≤TL≤233) 

Crítica (TL≤327 ou TL≥403)/(TL≤189 ou TL≥233) 
Fonte: PRODIST Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica 
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Tabela 6 - PONTOS DE CONEXÃO EM TENSÃO NOMINAL INFERIOR OU IGUAL A 1 KV (254/127). 

Tensão de Atendimento Faixa de Variação da Tensão de Leitura (V) 

Adequada (232≤TL≤264)/(116≤TL≤132) 

Precária 
(220≤TL≤232 ou 264≤TL≤269)/ 
(109≤TL≤116)/(132≤TL≤140) 

Crítica (TL≤220 ou TL≥269)/(TL≤109 ou TL≥140) 
Fonte: PRODIST Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica 

 

Tabela 7 - PONTOS DE CONEXÃO EM TENSÃO NOMINAL INFERIOR OU IGUAL A 1 KV (440/220). 

Tensão de Atendimento Faixa de Variação da Tensão de Leitura (V) 

Adequada (402≤TL≤458)/(201≤TL≤229) 

Precária 
(380≤TL≤402 ou 458≤TL≤466)/ 
(189≤TL≤201)/(229≤TL≤233) 

Crítica (TL≤380 ou TL≥466)/(TL≤189 ou TL≥233) 
Fonte: PRODIST Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica 

 

ii) Valor de referência das distorções harmônicas. 

Tabela 8 - VALORES DE REFERÊNCIA GLOBAIS DAS DISTORÇÕES HARMÔNICAS TOTAIS (EM PORCENTAGEM 
DA TENSÃO FUNDAMENTAL) 

Tensão nominal do Barramento Distorção Harmônica Total de Tensão (DTT) [%] 

VN≤ 1kV 10 
Fonte: PRODIST Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica 

 

7) Os recursos necessários à operação do ponto de conexão, tais como supervisão, 

comando, controle, comunicação e medição, devem ser disponibilizados pelo acessante, 

atendendo às características técnicas definidas pela acessada.  

2.1.2. RGE, CEEE, AES-SUL 

 Apresenta-se aqui os procedimentos de acesso elaborados em conjunto pelas três 

distribuidoras de energia do Rio Grande do Sul. 
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2.1.2.1. REQUISITOS OPERACIONAIS 

2.1.2.1.1. EM BAIXA TENSÃO(VF-FRMS < 1 KV) 

1) Somente serão aceitos geradores de indução no sistema de distribuição  de baixa tensão 

com capacidade instalada de até 50 kW (motor elétrico) ou 70 CV – ABNT (motor a 

explosão), potências totais maiores deverão ser conectadas em média tensão através de 

transformador próprio. 

2.1.2.2. OPERAÇÃO 

1) Os geradores de indução deverão ser conectados à rede elétrica após atingirem a 

rotação síncrona, por acionamento do motor ou turbina, devendo ser instalado um 

dispositivo sincronizador da frequência da rede com o gerador. 

2) Para evitar o arranque do motor pela rede, bem como motorização do conjunto, deve 

ser previsto relé de potência reversa, ajustado entre 10 e 30% ( dez e trinta por cento) da 

potência do gerador e temporizado em 5 (cinco) segundos. 

3) A chave contactora de paralelo do gerador com o sistema elétrico não deve aceitar o 

comando caso haja falta de energia no lado da concessionária. 

4) Recomenda-se que o controle seja digital, parametrizável através de interface homem 

máquina amigável, e inclua funções de gerenciamento da manutenção: 

a) Porta serial RS232 para conexão a microcomputador tipo Notebook; 

b) Registro de falhas e de eventos; 

c) Os parâmetros de operação do conjunto motor-gerador; 

d) Supervisão da Rede; 

e) Monitoramento para fins de manutenção; 



23 

 

f) Proteções (conforme item específico). 

2.1.2.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE PROTEÇÃO  

1) No ponto de conexão deverão ser instaladas as seguintes funções de proteção, 

alimentadas por sensores adequados (transformadores de corrente e de tensão): 

a) Sobrecorrente de fase e terra (funções 50/51 e 50/51N) no caso de média tensão 

MT; 

b) Ou sobrecarga (49), no caso de conexão em baixa tensão BT; 

c) Corrente desequilibrada (46) e falta de fase; 

d) Sobre e subtensão (27/59); 

e) Sobre e subfreqüência (81); 

2.1.3. CELESC 

2.1.3.1. REQUISITOS OPERACIONAIS 

1) Os reativos da usina não poderão prejudicar a qualidade do mercado da Celesc, devendo 

contribuir positivamente no sentido de manter adequado o desempenho do sistema 

elétrico. Assim, o controle de reativos da usina deverá atender os seguintes requisitos: 

a) durante o regime de carga pesada (ponta noturna de dia útil) e carga média (horário 

comercial em dia útil), a usina não poderá absorver reativos do sistema Celesc. 

Poderá operar no máximo com fator de potência unitário;  

b) durante o regime de carga leve (madrugada de dia útil) e carga mínima (manhã e 

tarde de domingo), a usina não poderá fornecer reativos para o sistema da Celesc. 

Poderá absorver reativos ou no máximo operar com fator de potência unitário. 
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2) No ponto de conexão desejado, deverá haver garantia que a variação de tensão, 

decorrente da entrada/saída de operação da usina, não poderá superar a 3,0% na 

condição de potência máxima e fator de potência unitário da usina. 

3) O acessante deverá especificar em pelo menos 0.90 o fator de potência nominal de seus 

geradores. Entretanto é desejável que o fator de potência da máquina seja de 0.85, 

proporcionando uma margem maior para o controle de tensão, principalmente para 

sustentar a continuidade de operação da usina em condições anormais do sistema. O 

sistema de excitação das máquinas deverá ser dimensionado para atender esse fator de 

potência. 

4) Os disjuntores instalados no ponto de interligação devem ser acionados por relés 

secundários, que removam e bloqueiem, prontamente, a conexão, sempre que ocorrer 

uma anomalia (curto-circuito, queda de tensão anormal, variação de freqüência 

acentuada, falta de fase ou de fases, etc.) no sistema elétrico da Celesc, ou na própria 

instalação do acessante. 

5) A proteção do acessante deve ter a capacidade de detectar a desconexão do sistema da 

Celesc, e atuar no sentido de impedir que o seu sistema de geração opere isolado, 

alimentando consumidores da Celesc. 

2.1.3.2. OPERAÇÃO 

1) É necessário a presença de pelo menos 1 operador da parte do acessante, 

permanentemente em suas instalações, enquanto estiver em conexão com o sistema 

Celesc. Fica dispensada a presença do operador caso a instalação do acessante seja 

totalmente automatizada e possua um sistema de comunicação eficiente que permita a 

supervisão a distância. 
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2) Quando da ocorrência de desligamentos programados ou anomalias que desliguem o 

disjuntor de interligação, o retorno às condições de conexão deverá dar-se por 

acionamento manual dos dispositivos de sincronismo. 

2.1.3.3. REQUISITOS MÍNIMOS DE PROTEÇÃO 

1) A tabela abaixo especifica as funções do sistema de proteção do acessante, na fronteira 

com a Celesc, e dependerão da análise de cada conexão: 

Tabela 9 - FUNÇÕES DE PROTEÇÃO NECESSÁRIAS AO ACESSANTE DO SISTEMA CELESC. 

Relé Tipo Função 

59N Desequilíbrio de tensão 
Abertura do disjuntor , quando da ocorrência de faltas à terra 

na rede ou linha de interligação 

59Q Sequência negativa 
Abertura do disjuntor , quando da ocorrência de faltas 

fase/terra, bifásico e fase aberta 

27 Subtensão instantâneo 
Abrir e bloquear o fechamento do disjuntor , quando da falta 

de tensão 

81 Frequência Abertura do disjuntor 

59 
Sobretensão trifásico 

temporizado e 
instantâneo 

Abertura do disjuntor, em caso de sobretensão 

67 
Sobrecorrente direcional 

instantâneo 
Abertura do disjuntor , para faltas localizadas na rede da 

Celesc com contribuição do acessante 

50/51 
Sobrecorrente 

instantâneo/temporizado 
Abertura do disjuntor , em caso de ocorrência de faltas 

localizadas na linha de interligação 

32 Direcional de potência 
Abertura do disjuntor , quando fluir potência do acessante 

para a rede da Celesc.6 

25 Sincronismo 
Verificar se no ponto de interligação, os parâmetros de 
freqüência e ângulo de fase de tensão estão dentro dos 

limites desejados para permitir a conexão 
Fonte: Manual de Procedimentos Celesc - Requisitos Gerais para Conexão de Autoprodutor e Produtor 

Independente de Energia à Rede da Celesc 

 

2.1.3.4. ECONOMIZADORES 

1) A CELESC informa que o interessado somente pode conectar o economizador à rede 

elétrica interna da unidade consumidora, se atendidas as seguintes condições: 

                                                 
6
 Para o caso de autoprodutor sem venda de energia excedente é obrigatório a instalação do relé 32. 
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a) Utilizar economizador fabricado por empresas cadastradas na CELESC, que no quadro 

de controle e proteção apresente no mínimo as proteções para: 

i) Desligamento do economizador em caso de queda da rede da Celesc; 

ii) Desligamento do economizador em caso de queda de uma das fases; 

iii) Desligamento do economizador em caso de sobre-rotação do motor de 

combustão interna; 

iv) Desligamento do economizador em caso de rotação inferior a nominal do motor 

elétrico, para evitar que o gerador se transforme em consumidor; 

v) Desligamento do economizador em caso de sobre-corrente nas instalações da 

unidade consumidora; 

vi) Desligamento do economizador através de chave contactora com relé térmico, 

devidamente dimensionado de acordo com a potência de geração, associado a 

um elemento fusível instalado por fase; 

vii) Conectar o economizador à rede elétrica através de disjuntor termomagnético 

dimensionado de acordo com a capacidade de geração do economizador, 

coordenado com proteção geral da entrada do consumidor e com circuito da 

unidade consumidora onde o mesmo será ligado; 

viii)  No caso de existir banco de capacitores na unidade consumidora, a contactora 

do banco deve ser intertravada eletricamente com a contactora do 

economizador, para evitar que o mesmo opere como gerador de energia 

independente, quando da queda da rede da CELESC; 
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2.1.4. COPEL 

 A COPEL não edita norma específica a respeito dos sistemas de proteção e operação 

para a conexão de sistemas de geração distribuída. A empresa segue os procedimentos de 

distribuição de energia da resolução normativa nº 395 da ANEEL, já apresentados no 

subitem 2.1.1 deste documento. 

2.1.4.1. ECONOMIZADORES 

 Apresenta-se aqui os requisitos adicionais da conexão de grupos geradores 

assíncronos de pequeno porte utilizando uma máquina de indução operando como gerador 

acionado por um motor a combustão automotivo, que usa biogás como combustível. 

1) A COPEL explicita que não é permitida a operação ilhada dos grupos geradores 

assíncronos. Também, a operação do gerador em paralelo com o sistema de distribuição 

não poderá ser empecilho ao religamento automático da ilha ou ramal de média tensão 

em que o gerador estiver conectado. Para contornar essas duas condições, deverá haver 

proteção específica contra perda de sincronismo do gerador com o sistema de 

distribuição. A proteção deverá abrir o equipamento de interligação do gerador com a 

instalação consumidora ou outro equipamento de interrupção, localizado no ramal de 

entrada da instalação consumidora, após a caixa de medição (no caso de se pretender 

usar o gerador para alimentar cargas isoladas da rede). 

2) A proteção contra perda de sincronismo deve executar a função padronizada de 

proteção do Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), número 787. Esta 

proteção deve desconectar o gerador da rede, sem qualquer retardo intencional, em 

                                                 
7
 Conforme norma IEEE C37.2, relé de medida do ângulo de fase. Dispositivo que funciona com um ângulo de 

fase pré-determinado entre duas tensões, duas correntes ou entre tensão e corrente.   
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caso de falta de tensão oriunda da rede de distribuição. O gerador não poderá injetar 

energia na rede se esta não estiver com tensão normal em todas as fases. O circuito de 

sincronismo do gerador só deve permitir nova sincronização num tempo de retardo 

ajustável, contado após o retorno de tensão oriunda da rede. 

3) Durante todo o tempo em que o gerador assíncrono estiver conectado em paralelo com 

a rede de distribuição, deverá haver um responsável pela operação do gerador presente 

na instalação. 

2.2. REQUISITOS TÉCNICOS FUNCIONAIS 

 Para a definição das especificações do sistema e projeto de arquitetura do sistema de 

automação são necessários adicionalmente, aos requisitos operacionais e de proteção 

apresentados anteriormente, os requisitos técnicos que o sistema deve atender. 

 Apresenta-se a seguir os requisitos elicitados junto aos interessados na aquisição do 

sistema em projeto. 

2.2.1. OBRIGATÓRIOS 

Como requisitos técnicos obrigatórios, o sistema de automação deve: 

1) Atender as normas pertinentes do setor elétrico; 

2) Seguir as melhores práticas e normas de projeto; 

3) Possuir projeto elétrico, em meio digital e impresso; 

4) Possuir manual de operações, em meio digital e impresso; 

5) Possuir cópia digital e impressa do manual de usuário dos equipamentos utilizados; 

6) Possuir cópia impressa do projeto elétrico, do manual de operações e dos manuais 

de usuário junto ao quadro de comando; 
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7) Iniciar e operar a máquina primária, apenas se as condições normais de operação 

forem satisfeitas; 

8) Executar o controle de velocidade da máquina primária; 

9) Ser capaz de operar isolado ou interligado ao sistema de distribuição de baixa tensão; 

10) Realizar o controle de tensão em operação isolada; 

11) Possuir tensão de conexão inferior a 1kV; 

12) Controlar e otimizar o fator de potência do gerador assíncrono; 

13) Realizar a aquisição e monitoramento dos dados de energia e de operação; 

14) Possuir registro de eventos e alarmes durante a operação; 

15) Possuir banco de dados para armazenamento de informações; 

16) Possuir interface gráfica amigável e de simples acesso para o usuário; 

17) Garantir a segurança dos equipamentos e operadores; 

18) Possuir botão de emergência, que pressionado desconecta o sistema da rede e 

desliga o grupo gerador de forma segura; 

19) Em caso de alarme, emitir alarme sonoro; 

20) Possuir procedimento automático de desligamento em emergência; 

21) Permitir operação local, com acionamento manual através de interface homem-

máquina e do painel de comando; 

22) Permitir operação automática sem intervenção de operador; 

23) Possuir chave de seleção para operação manual ou automática; 

24) Impossibilitar mudança da chave acima descrita, se o sistema estiver operando; 

25) Apresentar dados de operação em tempo de execução; 

26) Não apresentar informações desnecessárias à operação na tela principal, quando em 

funcionamento; 
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27) Não havendo falhas, não existir luzes e alertas desnecessários; 

28) Possuir senha de acesso, adequado ao perfil do usuário: 

a) Operador; 

b) Manutenção; 

c) Engenharia. 

2.2.2. DESEJÁVEIS 

Como requisitos técnicos desejáveis o sistema de automação pode: 

1) Executar análise de desempenho e eficiência de operação; 

2) Gerar relatórios com os dados coletados; 

3) Disponibilizar relatórios e registros na interface gráfica e impressos; 

4) Utilizar a ferramenta de software Labview e componentes, da National Instruments; 

5) Não apresentar, nos menus auxiliares, mais do que três subníveis a partir da tela 

principal; 

6) Disponibilizar os dados de operação, relatórios e registros através da internet; 

7) Permitir o envio de parâmetros de configuração através da internet; 

8) Possibilitar a operação remota da micro usina através da internet; 

9) Realizar a medição e controle de fluxo do gás combustível.  
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3. DESCRIÇÃO DA ARQUITETURA DE SISTEMAS INTENSIVOS EM SOFTWARE 

 Nesta seção apresenta-se e identifica-se os tópicos recomendados pela norma 

internacional ISO/IEC 42010 para descrição da arquitetura de sistemas intensivos em 

software. 

 Apesar dos significantes esforços para melhoria das práticas e tecnologias de 

engenharia, sistemas intensivos em software continuam a apresentar formidáveis riscos em 

seu projeto, construção, implementação e evolução. O termo sistema engloba aplicações 

individuais, sistemas no sentido tradicional, subsistemas, sistemas de sistemas, linhas de 

produtos, famílias de produtos, toda uma empresa e outras agregações de interesse.  

 O ambiente ou contexto no qual o sistema está inserido, determina a configuração e 

as circunstâncias de desenvolvimento, operacionais, políticas e outras influências. A partir 

destas premissas apresentamos os tópicos componentes de um projeto de arquitetura, 

conforme recomenda a ISO/IEC 42010. 

3.1. STAKEHOLDERS 

 Incluídas nas atividades de descrição da arquitetura de um sistema, está a 

identificação dos stakeholders, os quais são considerados pelo arquiteto de sistemas na 

formulação do conceito da arquitetura para o sistema em projeto. Os stakeholders são todos 

os interessados e afetados com as atividades de desenvolvimento do projeto.  

 Dentro do escopo deste projeto os stakeholders identificados são: 

a) Os usuários dos sistema, que serão os estudantes de graduação e pós-

graduação que executarão seus ensaios e utilizarão o sistema como 

laboratório de testes em máquinas de indução; 

b) O LMEAE, como o proprietário do sistema desenvolvido; 
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c) Os desenvolvedores do sistema, que são alunos bolsistas de pequisa da 

graduação, em fase final do curso, e alunos da pós-graduação em engenharia 

elétrica; 

d) Os mantenedores do sistema desenvolvido, que serão graduandos e pós-

graduandos em engenharia elétrica que executarão as manutenções e 

melhorias necessárias, após o desenvolvimento do sistema. 

3.2. PROPÓSITO DO SISTEMA 

 O sistema a ser implementado tem como principal finalidade controlar a operação da 

planta piloto de uma micro usina de energia de 15 kW, que utiliza gás natural como 

combustível.  

 Dentro das funcionalidades essenciais ao sistema, podemos citar: 

a) a operação isolada e interligada com o sistema de distribuição de energia em baixa 

tensão (220 V); 

b) o monitoramento e aquisição de dados da produção e qualidade da energia gerada; 

c) a proteção do sistema de geração e da rede de distribuição; 

d) o controle do fator de potência/tensão gerada; 

e) o controle supervisório e monitoramento da operação do sistema através da 

internet.  

3.3. ADEQUAÇÃO DO SISTEMA AOS PROPÓSITOS 

 O sistema a ser desenvolvido será considerado apropriado de acordo com seus 

propósitos se: 
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a) Atender completamente os requisitos e funcionalidades obrigatórios, anteriormente 

elicitados; 

b) Atender parcialmente ou completamente os requisitos e as funcionalidades 

desejáveis, anteriormente elicitados. 

3.4. VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

 Tecnicamente, o desenvolvimento do sistema é passível de implantação, pois a 

tecnologia necessária para o projeto encontra-se disponível no mercado nacional e possui 

diversos fabricantes. O projeto busca replicar sistemas de automação e controle existentes e 

implantados em usinas de energia de maior porte. 

 Economicamente, os custos de projeto serão avaliados após o desenvolvimento e 

implantação do sistema. Porém, como limite quanto aos custos, o sistema não deve exceder 

a capacidade de pagamento da micro usina com a geração de energia e sua posterior venda, 

no prazo de 36 (trinta e seis) meses, descontando-se custos operacionais. A micro usina 

possui potência de 15 kW e considera-se para fins de estabelecimento do limite econômico a 

operação, já descontados os custos operacionais e de manutenção, durante 16 horas diárias, 

durante os trinta e seis meses. O preço médio de venda da energia considerado, para fontes 

alternativas, é R$ 128,008 por megawatt. Com estes dados, estabelecemos o limite de 

viabilidade econômica do sistema como R$ 33.177,60 (Trinta e três mil cento e setenta e 

sete reais e sessenta centavos).  

                                                 
8
 ANEEL – Preço médio do megawatt para fontes alternativas em 2009. 
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3.5. RISCOS 

 Os riscos são inerentes em projetos de sistemas intensivos em software. Em 

específico no desenvolvimento deste projeto, os riscos considerados e aceitos são maiores 

devido, ao caráter inovador do projeto, a utilização de novas tecnologias e a pouca 

experiência dos projetistas no desenvolvimento e implementação de tais sistemas. 

 Considerando a situação acima apresentada, os maiores riscos do projeto encontram-

se, em possíveis erros na elicitação dos requisitos operacionais e de proteção, o não 

atendimento das funcionalidades satisfatóriamente, atrasos no desenvolvimento do sistema, 

má especificação dos equipamentos, falhas no sistema de proteção e consequentemente o 

desenvolvimento de um sistema que não satisfaça as especificações. 

3.6. IMPLANTAÇÃO  

 Quanto a implantação do sistema, considera-se que existem as seguintes  atividades: 

a) especificação e aquisição dos equipamentos; 

b) projeto e montagem dos painéis de comando e proteção; 

c) testes e validação dos circuitos montados; 

d) projeto e desenvolvimento dos softwares de controle, supervisão e monitoramento; 

e) verificação e validação dos softwares desenvolvidos; 

f) comissionamento do sistema; 

g) testes operacionais; 

h) validação das especificações e funcionalidades de projeto. 

3.7. MANUTENÇÃO 

 Em relação a manutenção do sistema, as atividades englobam: 
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a) ajuste e resolução de problemas operacionais; 

b) detecção e correção de falhas no sistema; 

c) manutenções preventivas periódicas; 

d) reposição de peças e equipamentos.  

3.8. EVOLUÇÃO DO SISTEMA 

 No que concerne a evolução do sistema, as atividades relacionadas são: 

a) aperfeiçoamento de métodos, processos e funcionalidades existentes; 

b) elicitação e análise de novas funcionalidades; 

c) implementação de melhorias, funcionalidades e inovações; 

d) expansão e replicação do sistema para operação distribuída. 
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4. PROJETO DE ARQUITETURA 

 De acordo com a norma internacional ISO/IEC 42010, deve ser apresentado no 

projeto de arquitetura um ou mais pontos de vista da arquitetura do sistema. Nesta seção 

apresenta-se o modelo estrutural e o modelo de comportamento. 

 O projeto de arquitetura contribui para o desenvolvimento, operação e manutenção 

de um sistema, desde sua concepção inicial até sua retirada de uso. Atividades detalhadas 

de engenharia de sistemas, como definição detalhada de requisitos, especificação de 

interfaces e arquitetura da maioria dos subsistemas, são tarefas que normalmente 

acompanham o desenvolvimento da arquitetura do sistema. 

 O projeto de arquitetura pode ser utilizado através do ciclo de vida para prever o 

comportamento de uso de um sistema, o qual a arquitetura está de acordo com sua 

descrição e projeto. 

4.1. MODELO ESTRUTURAL 

 A análise estruturada é uma atividade de construção de modelos. Utiliza uma 

notação própria ao método, com a finalidade de retratar o fluxo e o conteúdo das 

informações utilizadas pelo sistema, dividir o sistema em partições funcionais e 

comportamentais e descrever a essência do projeto que será desenvolvido. Apresenta-se a 

seguir modelos que descrevem o sistema e as ações que o sistema deve realizar para 

responder aos eventos do ambiente no qual está inserido.  
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4.1.1. MODELO DE CONTEXTO 

 O modelo de contexto descreve o ambiente no qual o sistema se insere e os seus 

limites. A figura 1 representa o contexto de micro sistemas de geração de energia 

distribuídos. 

 

Figura 1 -  CONTEXTO DE MICRO USINAS DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. 

 

A seguir, a figura 2 representa os limites do sistema de automação de micro usinas. 

 

Figura 2 - CONTEXTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE MICRO USINAS. 

 

4.1.2. DIAGRAMA DE CONTEXTO 

 O diagrama de fluxo de dados (DFD) é uma ferramenta de modelagem de sistemas 

relacionada à engenharia de software onde, elipses representam os processos, setas o fluxo 
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e o tipo de dados, retângulos as entidades/dispositivos externos ao processo e linhas 

paralelas, elementos de armazenamento de dados.  O diagrama de contexto é o DFD de mais 

alto nível e representa o sistema como um único processo e fornece uma visão macro do 

sistema, sendo composto por fluxos de dados que definem as interfaces entre o sistema e as 

entidades externas a este. A figura 3, mostra o diagrama de contexto do sistema de 

automação de micro usinas de geração de energia utilizando gás natural. 

 

Figura 3 - DIAGRAMA DE CONTEXTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE DA MICRO USINA. 

 

4.1.3. SUBNÍVEIS DO DIAGRAMA DE CONTEXTO 

 O DFD pode ter diversos níveis de detalhamento, de acordo com a necessidade dos 

sistemas. Os subníveis servem para representar as principais funções dentro do sistema em 

projeto e deve ser aperfeiçoado e detalhado, caso os processos não estejam claros. O DFD 

não compromete a implementação física dos sistemas, apenas fornece uma visão aos 

stakeholders. 
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 A seguir, são apresentados os subníveis do sistema de automação da micro usina. A 

figura 4, representa o processo e as funções de gerenciamento do status de operação, no 

subnível 1. 

 

Figura 4 - PROCESSO DE GERENCIAMENTO DO STATUS DE OPERAÇÃO 
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 A figura 5, representa a operação do grupo gerador, suas interfaces e acionamentos, 

no subnível 1. 

 

Figura 5 - PROCESSO DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 

 

 A figura 6, representa o processo de correção do fator de potência, que comanda o 

acionamento das contactoras dos bancos de capacitores, no subnível 1. 

 

Figura 6 – PROCESSO DE CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA 
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 A figura 7, representa o processo de gerenciamento da conexão com a rede de 

distribuição da concessionária, no subnível 1. 

 

Figura 7 – PROCESSO DE CONEXÃO COM A REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

 A figura 8, representa o diagrama de estados da operação do grupo gerador, no 

subnível 2, interno ao processo mostrado na figura 5. 

 

Figura 8 - DIAGRAMA DE ESTADOS DA OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 
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4.2. MODELO COMPORTAMENTAL 

4.2.1. UML 

A Unified Model Language (UML) é uma linguagem padronizada, editada pela OMG9, 

utilizada para modelagem de sistemas e softwares, através dela é possível descrever o 

sistema em projeto de forma a tornar possível uma visualização da comunicação entre 

componentes do sistema. A UML não descreve como o sistema deve ser desenvolvido, 

apenas o que o sistema deve realizar. Diagramas são utilizados para visualizar de forma 

simplificada os modelos de construção da UML, utilizando representações gráficas dos 

elementos que permitem ver o sistema sob diferentes perspectivas. Dentro das perspectivas 

da linguagem, apresentam-se os diagramas de sequência que modelam as interações dos 

objetos do sistema, demonstrando o comportamento dos componentes e processos de 

forma colaborativa. A ênfase do diagrama de sequência é descrever as principais funções do 

sistema de forma temporal e apresentar o seqüenciamento de envio e retorno das 

informações dentro do sistema. 

4.2.2. DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA DO SISTEMA 

 A seguir apresentam-se os diagramas de sequência dos principais processos 

componentes do sistema de automação da micro usina. 

 Na figura 9, apresenta-se o modelo de comportamento da inicialização do sistema, 

que segue a sequência indicada abaixo. 

1) Iniciando o Sistema: 

a) Energizar o painel de comando; 

                                                 
9
 OMG - É uma sociedade internacional aberta, sem fins lucrativos, consórcio da indústria de informática desde 

1989. 
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b) Aguardar verificações das condições de operação e segurança; 

c) Sinalizar condições atuais do sistema; 

i) Sistema em condições de operação normais: 

(1) Selecionar a operação local/remota através da chave de seleção; 

(2) Solicitar senha de usuário; 

(3) Executar login no sistema; 

(4) Verificar/validar perfil do usuário; 

(5) Solicitar parâmetros de configuração da operação; 

(6) Alterar/validar parâmetros de configuração; 

(7) Solicitar a partida do sistema; 

(8) Aguardar procedimento de partida. 

ii) Sistema possui alarmes/alertas: 

(1) Verificar registro de eventos e log de erros na interface gráfica; 

(2) Realizar verificação/manutenção no sistema; 

(3) Retornar ao passo b). 
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Figura 9 - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO PROCESSO DE INICIALIZAÇÃO DO SISTEMA 

 

 Na figura 10, apresenta-se o modelo de comportamento da partida do sistema, que 

segue a sequência indicada abaixo. 

2) Partindo o Sistema: 

a) Pressionar o botão de partida no painel/software; 

b) Acionar exaustor da sala do gás; 

c) Acionar a refrigeração do grupo gerador; 

d) Armazenar registro de eventos e status dos acionamentos; 

e) Habilitar alimentação do sistema de partida do grupo gerador; 

f) Verificar tensão da bateria; 
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g) Liberar válvula dos cilindros de gás; 

h) Armazenar registro de eventos e status das condições iniciais de operação; 

i) Acionar motor de partida; 

j) Verifica partida do grupo gerador; 

k) Enviar mensagem ao usuário sobre status atual da operação. 

 

Figura 10 - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO PROCESSO DE PARTIDA DO SISTEMA 

 

 Na figura 11, apresenta-se o modelo de comportamento da operação do sistema, que 

segue a sequência indicada abaixo. 

3) Operando o Sistema: 

a) Executar o controle de velocidade da máquina primária; 

b) Monitorar as condições de operação do grupo gerador; 
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c) Monitorar os parâmetros de energia da rede/carga; 

d) Verificar as condições do sistema de proteção; 

e) Armazenar dados de operação e fornecer ao sistema de supervisão e controle; 

f) Habilitar a conexão com a rede de distribuição/carga em operação 

interligada/isolada; 

g) Em operação isolada, fornecer as condições de excitação para a máquina assíncrona; 

h) Solicitar a conexão com a rede/carga; 

i) Aguardar comando de conexão; 

j) Realizar procedimento de conexão; 

k) Realizar aquisição de dados necessários aos relatórios e registros de desempenho; 

l) Executar o gerenciamento e controle de operação/alarmes; 

m) Executar a correção do fator de potência (Interligado)/controle de tensão do grupo 

gerador(Isolado); 

n) Controle da potência gerada (Interligado)/controle de frequência (Isolado). 
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Figura 11 - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO PROCESSO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

 

 Na figura 12, apresenta-se o modelo de comportamento da desconexão do sistema, 

que segue a sequência indicada abaixo. 

4) Desconectando o Sistema: 

a) Monitorar parâmetros de energia; 

b) Solicitar desconexão do sistema com a rede/carga; 

c) Abrir contactoras dos bancos de capacitores 
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d) Desacionar disjuntor de conexão com rede/carga; 

e) Informar ações executadas; 

f) Cortar a excitação da máquina assíncrona (Isolado); 

g) Desacelerar a máquina primária até rotação mínima; 

h) Enviar mensagem ao usuário para inserir novo comando. 

 

Figura 12 - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO PROCESSO DE DESCONEXÃO DO SISTEMA 

 

 Na figura 13, apresenta-se o modelo de comportamento do desligamento do sistema, 

que segue a sequência indicada abaixo. 

5) Desligando o Sistema: 

a) Solicitar procedimento de desligamento; 

b) Fechar válvula de gás; 

c) Cortar alimentação do grupo gerador; 

d) Desligar o sistema de refrigeração do motor; 

e) Desligar exaustor da sala do gás; 

f) Armazenar registro de eventos; 
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g) Aguardando inicialização do sistema. 

 

Figura 13 - DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA DO PROCESSO DE DESLIGAMENTO DO SISTEMA 

 

4.3. ARQUITETURA DE REFERÊNCIA 

 Arquiteturas de referência são padrões ou conjuntos de padrões predefinidos, 

projetados ou testados em determinados contextos de projeto, que são resultantes de 

projetos anteriores ou difundidos em aplicações semelhantes. A finalidade de uma 

arquitetura de referência é estabelecer um ponto de partida para o desenvolvimento da 

arquitetura. O uso de arquiteturas de referência testadas é uma maneira eficaz de lidar com 

os vários requisitos não-funcionais, particularmente os requisitos de qualidade. 

 Em conformidade com  a norma IEEE C37.1 para sistemas de controle supervisório e 

aquisição de dados (SCADA) em sistemas de energia, apresenta-se abaixo, na figura 14, a 
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arquitetura de referência sugerida para o sistema de automação e controle da micro usina 

em projeto e no texto que segue-se são explicadas algumas recomendações da norma.  

 Na figura, é possivel observar que dispositivos de instrumentação e proteção que 

possuem atuação direta sobre o processo ou em alguma parte do sistema devem possuir 

capacidade de comunicação em rede através de protocolos de campo para troca 

informações e dados de operação. Dispositivos como sensores, transdutores e atuadores 

que necessitam de processamento de sinais para conversão de dados ou comando para 

atuação no sistema devem ser conectados a um controlador programável (CLP), que 

também deve ser responsável pela aquisição de dados e atuação no conjunto gerador 

(processo). O CLP é responsável pela lógica de controle e atuação de todo o sistema, 

portanto é necessário que possua, além da capacidade de comunicação por protocolos de 

campo, comunicação por barramento ethernet e memória de armazenamento de dados por 

pelo menos 24h de operação. Através de uma rede ethernet local (LAN) o CLP pode se 

comunicar com um sistema de controle supervisório e aquisição de dados (SCADA) e com 

servidores que podem armazenar  dados, alarmes, eventos e o histórico de operações. O 

sistema SCADA é responsável por gerar e disponibilizar gráficos e relatórios e outras 

funcionalidades desejáveis, não atuando diretamente no processo. O servidor de dados é 

responsável pelo armazenamento das informações e pelo envio destas, através de uma 

conexão segura, para um cliente remoto que pode supervisionar a operação da micro usina.  

 Com a arquitetura apresentada questões de segurança são consideradas, através da 

proteção do sistema local com um firewall e um dispositivo de gerenciamento de nós. O 

acesso pela internet fica limitado ao servidor na rede local, não podendo o usuário remoto 

operar diretamente no sistema ou na lógica do CLP, sendo necessário efetuar a troca de 

informações com o sistema SCADA e este se comunicar com o CLP e os dispositivos na sub 
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rede de campo. Se necessário, o sistema pode operar localmente com acionamentos 

manuais no painel de comando, utilizando o SCADA apenas para visualização da operação, 

isolando o sistema de possíveis ataques à rede local. 

 

Figura 14 - ARQUITETURA DE REFERÊNCIA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE 
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5. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE 

5.1. ENTRADAS E SAÍDAS DO SISTEMA 

 Através dos requisitos elicitados anteriormente e da modelagem do sistema é 

possível realizar a enumeração e especificação formal das entradas e saídas do sistema. Na 

tabela 10 abaixo, apresentam-se os pontos de entrada e saída do sistema obtidos. 

TABELA 10 - CONJUNTO DE ENTRADAS E SAÍDAS DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA MICRO USINA 

Módulo Variáveis ED SD EA SA 
Protocolo 

Digital 

Grupo Gerador 

Temperatura da Água do Radiador 
  

X 
  

Pressão do Óleo X 
    

Conjugado 
    

X 

Rotação X 
    

Radiador Funcionando X 
    

Temperatura da Sala 
  

X 
  

Tensão da Bateria Normal 
  

X 
  

Contato/Alimentação 
 

X 
   

Partida do Grupo Gerador 
 

X 
   

Sentido de Aceleração 
 

X 
   

Acionar Ventoinha 
 

X 
   

Carregar Bateria 
 

X 
   

Posição da Borboleta de Aceleração 
 

X 
   

Bancos de Capacitores 

Contactora Banco 1 
 

X 
   

Contactora Banco 2 
 

X 
   

Contactora Banco 3 
 

X 
   

Contactora Banco 4 
 

X 
   

Contactora Banco 5 
 

X 
   

Contactora Banco 6 
 

X 
   

Medidor de Grandezas Elétricas 

Tensão das Fases R,S,T 
    

X 

Corrente das Fases R,S,T 
    

X 

Frequência de Geração 
    

X 

Potência  Ativa 
    

X 

Potência Reativa 
    

X 

Potência Aparente 
    

X 

Cos Φ 
    

X 

Interconexão e Proteção 

Conexão com a Rede (Contactora 7) 
 

X 
   

Sobretensão 
    

X 

Subtensão 
    

X 

Sobrefrequência 
    

X 
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Subfrequência 
    

X 

Sequência de Fase Reversa 
    

X 

Direcional de Potência 
    

X 

Checagem Sincronismo com a Rede 
    

X 

Supervisão e Monitoramento 
Dados e Alarmes 

    
X 

Parâmetros de Configuração 
    

X 

Painel de Comando 

Botão de Emergência X 
    

Botão de Partida X 
    

Botão de Conexão com a Rede X 
    

Botão de Parada do Sistema X 
    

Chave Local/Remota X 
    

Chave Liga Exaustor X 
    

LED Grupo Gerador Funcionando 
 

X 
   

LED Sistema Conectado à Rede 
 

X 
   

LED Alarme - VERMELHO 
 

X 
   

LED Atenção/Aviso - AMARELO 
 

X 
   

LED Habilita Conexão - VERDE 
 

X 
   

LED Operação OK - VERDE 
 

X 
   

LED Painel Energizado - VERDE 
 

X 
   

Alarme Sonoro 
 

X 
   

Medidor/Controlador de Vazão 
Fluxo de Gás 

  
X 

  
Controle do Fluxo 

   
X 

 
Cilindros de Gás Pressão dos Cilindros 

  
X 

  
Sensor de Segurança Alarme de Vazamento de Gás X 

    
Supervisão de Fase da Rede Falta de Fase ou Desequilíbrio de Fase X 

    
       

TOTAL 
 

11 21 5 1 17 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS 

 Com os dados obtidos da especificação das entradas e saídas, do projeto de 

arquitetura e pelas recomendações da norma IEEE C37.1, é possível definir as características 

fundamentais dos componentes do sistema de automação e controle. Na tabela 11 abaixo, 

as características que o CLP deve possuir em relação às suas entradas e saídas são 

apresentadas. Na tabela 12, são apresentados os requisitos dos dispositivos de interconexão 

e proteção, obtidos da resolução 395 da ANEEL e das normas das concessionárias da região 

sul, e os seus respectivos meios de comunicação com o CLP. Na tabela 13, os parâmetros 

mínimos de energia que os equipamentos de instrumentação devem informar e o meio de 
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comunicação com outros equipamentos do sistema, são apresentados conforme solicitações 

da resolução 395 da ANEEL e concessionárias da região sul e ainda da norma IEEE C37.1. 

Tabela 11 - REQUISITOS DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO CLP 

Tipo Quantidade Comunicação 

Entrada 
Digital 11 

Protocolo de Campo e Ethernet 
Analógica 5 

Saída 
Digital 21 

Analógica 1 

 

Tabela 12 - REQUISITOS DE PROTEÇÃO E COMUNICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE INTERCONEXÃO E PROTEÇÃO 

Proteção Tipo Comunicação 

27 Subtensão instantâneo 

Protocolo de Campo 

59 Sobretensão trifásico temporizado e instantâneo 

59N Desequilíbrio de tensão 

59Q Sequência negativa 

81 Frequência 

32 Direcional de potência 

25 Sincronismo 

49 Sobrecarga 

50/51 Sobrecorrente instantâneo/temporizado 

67 Sobrecorrente direcional instantâneo 

46 Desequilíbrio de corrente/ Falta de fase Entrada Digital 

 

Tabela 13 - REQUISITOS DOS DISPOSITIVOS DE INSTRUMENTAÇÃO EM RELAÇÃO A ENERGIA 

Função Tipo Comunicação 

Ptot Potência Ativa em kW (total e por fase) 

Protocolo de 
Campo 

Qtot Potência Reativa em kvar (total e por fase) 

Stot Potência Aparente em kVA (total e por fase) 

|cos ϕ| Fator de Potência 

Carga Quadrante de Operação e Tipo de Carga (indutiva ou capacitiva) 

VRMS Tensão das Fases R,S,T 

IRMS Corrente das Fases R,S,T 

freq Frequência de Geração 
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5.3. ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DE HARDWARE 

 As especificações e características detalhadas nos itens anteriores, o projeto de 

arquitetura e as recomendações da norma IEEE C37.1, fornecem informações suficientes 

para que os componentes do sistema de automação sejam definidos. Entre as diversas 

marcas de fabricantes de controladores, relés de proteção, instrumentos de medição e 

interfaces com o usuário, a seleção dos componentes de projeto foi realizada para atender 

as especificações do projeto. Considerando que os requisitos técnicos são atendidos 

satisfatóriamente, as marcas e os modelos apresentados a seguir, são recomendados devido 

a questões de fornecimento comercial. 

5.3.1. CONTROLADOR PROGRAMÁVEL 

 O controlador selecionado para a aplicação é de fabricação da empresa francesa 

Telemecanique, atualmente pertencente a Scheneider Electric, o modelo especificado é o 

TWDLCDE40DRF, onde suas características são apresesentadas na tabela 14 abaixo. 

Tabela 14 - CARACTERÍSTICAS DO CLP ESPECIFICADO 

Fabricante Telemecanique (Schneider Electric) 

Referência TWDLCDE40DRF 

Tipo de CPU Compacta 

Número de entradas/saídas digitais 40 

Número de entradas digitais (24 Vcc) 24 

Número de saídas digitais 14 relés 2 A, 2 transistor 1 A 

Lógica das entradas/saídas PNP 

Módulos de expansão de E/S 7 

Contagem 4 x 5 kHz, 2 x 20 kHz 

Controle de posicionamento - PWM 2 x 7 kHz 

Portas seriais 1 x RS 485 

Protocolo Modbus mestre/escravo, ASCII, E/S remotas 

Dimensões LxPxA 157x70x90 mm 

Tensão de alimentação 19,2 a 30 VCC 

Relógio de tempo real incorporado 

Porta Ethernet (RJ45 - 10/100 Mbits) incorporada 

Expansão de memória (opcional) TWDXCPMFK64 (64k) 



56 

 

  

 Devido a necessidade de entradas analógicas e de saídas digitais e analógicas 

adicionais, além de uma porta de comunicação, sugere-se a utilização de módulos de 

expansão. Os módulos que atendem as necessidades do projeto são apresentados a seguir, 

na tabela 15. 

Tabela 15 - CARACTERÍSTICAS DOS MÓDULO DE EXPANSÃO 

Características 
Tipo 

Qtd
e 

Referência TWDAMM6HT 

Analógico 1 

Número de 
entradas/saídas 

4 entradas / 2 saídas 

Faixa de entrada 0 a 10 V / 4 a 20 ma 

Resolução 12 bits 

Faixa de saída 0 a 10 V / 4 a 20 ma 

Resolução 12 bits 

Precisão de medição 0,2 PE 

Tensão de alimentação 24 Vcc 

Dimensões LxPxA 23,5 x 70 x 90 mm 

    
Referência TWDAMI2HT 

Analógico 1 

Número de 
entradas/saídas 

2 entradas 

Faixa de entrada 0 a 10 V / 4 a 20 ma 

Resolução 12 bits 

Precisão de medição 0,2 PE 

Tensão de alimentação 24 Vcc 

Dimensões LxPxA 23,5 x 70 x 90 mm 

    
Referência TWDDDO8TT 

Digital 1 

Número de 
entradas/saídas 

8 saídas 

Lógica de saída PNP 

Tipo de saída Transistor 

Corrente de saída 0,1 A 

    
Referência TWDNAC485D 

Comunicaçã
o 

1 

Conexão mini-DIN 

Protocolo 
Modbus mestre/escravo, ASCII, E/S 

remotas 

Camada física RS 485 
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Referência TWDXCPODC 

Display 1 

Tensão de alimentação  5 Vcc (fornecida pela base) 

Consumo de corrente  200 mA DC 

Peso  20 g 

Dimensões LxA 35x42 mm 

 

5.3.2. RELÉ DE PROTEÇÃO 

 O dispositivo que atende parcialmente os requisitos de proteção é de fabricação da 

empresa norte americana Schweitzer Engineering Laboratories, e possui funcionalidade de 

proteção para interconexão de geração distribuída, atendendo os requisitos técnicos 

necessários e padrões internacionais de qualidade. O dispositivo é o relé de proteção SEL-

547, cujas características são apresentadas na tabela 16, a seguir. 

Tabela 16 - CARACTERÍSTICAS DO RELÉ DE PROTEÇÃO 

Fabricante Schweitzer Engineering Laboratories 

Referência SEL 547 

Entradas de tensão AC 
(conectadas em 
estrela) 

208 - 480 VF-F nominal (120 - 277 VF-N nominal) (entrada adicional 
para verificação de sincronismo, 120 - 277 VF-N nominal) 

Entrada de corrente 
AC 

5 A nominal 

Freqüência do sistema 
e rotação de fases 

50 ou 60 Hz; rotação ABC ou ACB 

Entradas isoladas 
opticamente 

3 

Tensão das entradas 6 a 32 Vcc 

Tensão de 
alimentação 

6 a 32 Vcc (Consumo de energia < 10 W) 

Contatos de saída 5 + 1 (alarme) 

Corrente das saídas 
Carregamento 6 A contínuos @ 70ºC; Carregamento 4 A contínuos 

@ 85ºC; Fechamento 30 A conforme IEEE C37.90;   Tempo de 
pickup 8 ms 

Comunicação serial 
Porta EIA-232 (ajustada na fábrica: protocolo SEL ASCII); Porta EIA-

485 (ajustada na fábrica: protocolo Modbus) 

Temperatura de 
operação 

- 400 a 850 C 

Dimensões LxPxA 236x99,3x152,4 mm 

Peso 1,16 kg 
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 O relé SEL 547 foi o único equipamento, de baixo custo, encontrado que atende 

parcialmente as funções exigidas por normas da ANEEL e concessionárias de distribuição. O 

equipamento foi importado através do representante local da empresa. A alternativa 

encontrada para atender os requisitos foi distribuir as funções de proteção em dois 

equipamentos. Sendo assim, as funções de proteção exigidas do relé SEL 547 são listadas na 

tabela 17. 

Tabela 17 - FUNÇÕES DE PROTEÇÃO E OPERAÇÃO EXECUTADAS PELO RELÉ SEL 547 

Proteção Tipo 

27 Subtensão instantâneo 

59 Sobretensão trifásico temporizado e instantâneo 

59N Desequilíbrio de tensão 

59Q Sequência negativa 

81 Frequência 

32 Direcional de potência 

25 Sincronismo 

   

5.3.3. MEDIÇÃO E INTERCONEXÃO 

 O dispositivo de instrumentação, interconexão e medição de grandezas elétricas 

selecionado é de fabricação da empresa Schneider Electric. O equipamento é formado por 

um conjunto composto pelo disjuntor, modelo Compact NSX 100N, uma unidade lógica 

eletrônica, modelo Micrologic 6E e um display para visualização de dados, modelo FDM 121. 

As unidades eletrônicas da família Micrologic 6 são projetadas para fornecer diversas 

funcionalidades como, proteger o sistema de distribuição de energia, medir valores 

instantâneos, medir demanda de energia, informar consumo em kilowatts hora, operações 

auxiliares (valores de pico, alarmes customizados, contabililzadores de operação, etc) e 

comunicação com outros dispositivos e equipamentos. As características do conjunto são 
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apresentadas na tabela 18, abaixo. O conjunto seelcionado atende aos requisitos de 

medição apresentados na seção 5.2. 

Tabela 18 - CARACTERÍSTICAS DO CONJUNTO DE INTERCONEXÃO E MEDIÇÃO 

Características Tipo 

Fabricante Schneider Electric   

Referência LV429006 

Compact NSX 

Tensão de isolação (Ui) 800 V 

Tensão de impulso máxima (Uimp)  8 kV 

Tensão de operação (Ue) até 690 V 

Corrente nominal (In) 100 A (40º C) 

Capacidade de interrupção (Icu)  90 kA (220/240 V) 

Acionamento Manual/Elétrico 

Proteção  Termomagnética 

  

Referência LV429115 

MicroLogic 6 
Tensão de alimentação 24 Vcc 

Configuração de parâmetros Sim 

Comunicação  Modbus 

  

Referência TRV00121 
Display FDM 

Tensão de alimentação 24 Vcc 

 

 Como mencionado anteriormente no item 5.3.2, as funções de proteção são 

executadas de forma distribuída pelos equipamentos do sistema de automação. Portanto, 

na tabela 19, estão listadas as funções que o conjunto de interconexão e medição deve 

executar. 

Tabela 19 - FUNÇÕES DE PROTEÇÃO EXECUTADAS PELO COMPACT NSX E MIRCROLOGIC 6 

Proteção Tipo 

49 Sobrecarga 

50/51 Sobrecorrente instantâneo/temporizado 

67 Sobrecorrente direcional instantâneo 
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5.3.4. PROTEÇÃO CONTRA DESEQUILÍBRIO DE CORRENTE 

 Finalizando as especificações para atender os requisitos de proteção exigidos pelo 

sistema, temos o relé de proteção de fabricação da empresa WEG, modelo RPW-FF D66. A 

escolha do dispositivo é justificada pelo atendimento da  função de proteção, para 

completar os requisitos técnicos solicitados ao sistema de proteção, e custo reduzido. As 

características do equipamento são apresentadas na tabela 20 e subsequentemente a 

função de proteção executada é apresentada na tabela 21. 

Tabela 20 - CARACTERÍSTICAS DO RELÉ DE PROTEÇÃO RPW 

Características 

Fabricante WEG 

Referência RPW-D66-FF 

Tensão nos terminais 220 a 240 Vca 

Operação (Fases) trifásica (L1-L2-l3) 

Frequência de operação 50/60 Hz 

Ajuste de sensibilidade 70 a 90 % 

Montagem  trilho DIN 35 mm 

Contato de saída 24 Vcc 

 

Tabela 21 - FUNÇÃO DE PROTEÇÃO EXECUTADA PELO RPW 

Proteção Tipo 

46 Desequilíbrio de corrente/ falta de fase 

 

5.3.5. INTERFACE HOMEM MÁQUINA 

 O dispositivo de interface com o usuário selecionado para o projeto é de fabricação 

da empresa sul coreana Comfile Technology, modelo CUPC 90. O equipamento atende aos 

requisitos técnicos necessários e possui uma variedade de portas de comunicação. Utiliza o 

sistema operacional windows da Microsoft, possui todas as interfaces e facilidades de um 

computador de mesa e adicionamente, possui touchscreen e pode ser fixado no painel de 

comando. Equipamentos com características semelhantes encontrados no mercado nacional 
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possuem preço cerca de três vezes superior. As características completas do equipamento 

são apresentadas na tabela 22. 

Tabela 22 - CARACTERÍSTICAS DO COMPUTADOR DE PAINEL CUPC 90 

Características 

Fabricante Comfile Technology 

Referência W04008 

LCD 10.4 polegadas TFT 

Resolução 1024 x 768 

Touch Panel Analógico resisitivo/capacitivo 

Touch Controller Sim 

OS (Opcional) Windows XP embedded, Windows 2000 / XP 

CPU AMD Geode LX800 

Frequência de Clock 500MHz 

RAM 512MB DDR 

VGA AMD Geode LX800 / VGA 

10/100 Base-T Ethernet 1 

IDE Interface 1 x 44pinos / 1 x 40pinos 

HDD 4GB FLASH HDD 

Sata 1 

E-Sata 1 

USB 3 

RS 232 3 

RS 485 ou RS 232 1 

RS 485 1 

SD Card Slot 1 

PS2n Port 2 

Som 1 

Microfone 1 

PCI, PCMCIA Não 

Tensão de alimentação 14 a 24Vcc 

Tamanho do LCD (LxA) 212 x 160 mm 

Dimensões (LxPxA) 250 x 40 x 180 mm 

 

5.4. ESPECIFICAÇÕES DOS COMPONENTES DE SOFTWARE 

 O projeto de automação da micro usina contratado pelo LMEAE, possui como 

requisito desejável a utilização de componentes de software da empresa National 

Instruments. Considerando o requisito acima descrito e verificando as ferramentas 

disponíveis, os componentes de software que atendem ao projeto de arquitetura e podem 
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ser empregados sem prejuízo de desempenho ao sistema são apresentados a seguir. A 

utilização destes componentes é recomendada por questões de padronização das aplicações 

desenvolvidas no LMEAE. 

5.4.1. LABVIEW 

 O LabVIEW é um ambiente de programação gráfica, da empresa National 

Instruments, usado por milhões de engenheiros e cientistas para desenvolver sofisticados 

sistemas de teste, medição e controle, utilizando ícones gráficos intuitivos e conexões que se 

assemelham a um fluxograma. O LabVIEW oferece integração com milhares de dispositivos 

de hardware e fornece centenas de bibliotecas para análise e visualização de dados 

avançados. A plataforma LabVIEW é expansível através de múltiplas aplicações e sistemas 

operacionais e atualmente é lider de mercado. 

5.4.2. PAINÉIS REMOTOS 

 Utilizando o componente remote panels no Labview, é possível  controlar 

remotamente as aplicações desenvolvidas através da WEB, sem necessidade de 

programação adicional. Com pequenas alterações no código da aplicação é possível 

encapsular o software de supervisão desenvolvido em um navegador WEB padrão. Assim, é 

possível que usuários com permissão controlem remotamente suas aplicações usando o 

navegador, sem necessidade de instalação do Labview. 

5.4.3. SERVIDOR OPC 

 O OLE for Process Control (OPC) é uma interface industrial padrão entre inúmeras 

fontes de dados, incluindo dispositivos no chão de fábrica, equipamentos de laboratório, 

CLPs, unidades terminais remotas (RTUs) e sensores, com aplicações SCADA, de visualização 

de dados, ferramentas de gerenciamento e bancos de dados.  Com o OPC o dispositivo 
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pelo lado do servidor e o software aplicativo de monitoramento, supervisão e 

gerenciamento podem comunicar-se sem necessidade de duplicar o desenvolvimento dos 

drivers de comunicação com os dispositivos de campo. A fundação OPC define as 

especificações pelas quais qualquer cliente pode acessar dispositivos compatíveis com o 

padrão OPC. A maioria dos fornecedores de sistemas de aquisição de dados e controladores 

industriais são compatíveis com as especificações da fundação OPC. 

 A ferramenta de desenvolvimento Labview possui em todos os seus componentes os 

clientes OPC necessários à interoperabilidade, de seus aplicativos com os sistemas os quais 

realiza interfaces. 
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6. CONCLUSÕES 

 Na elaboração do projeto de arquitetura verifica-se que que os requisitos de 

proteção e operação solicitados pela ANEEL estão em constante evolução, pois para o 

trabalho aqui apresentado já havia se realizado uma pesquisa a respeito da legislação e 

regulamentação pertinente em fevereiro de 2009. Com a reformulação das resoluções sobre 

a conexão de sistemas de geração distribuída, em dezembro de 2009, nova pesquisa foi 

realizada. Verifica-se que, existe uma grande preocupação com o acesso de novos sistemas 

de geração ao sistema de distribuição, devido às solicitações de proteções, que seguem 

padrões internacionais, e aos requisitos de segurança das instalações e de operação. 

 As concessionárias de distribuição de energia elétrica da região sul não reeditaram 

suas normas e procedimentos em relação a conexão de sistemas de geração distribuída nos 

últimos dois anos, à exceção da COPEL que não edita normas especifícas, acatando 

diretamente as resoluções da ANEEL. Isto demonstra que o projeto destes sistemas é 

inovador e necessita de uma regulamentação mais específica e definitiva. Porém, de acordo 

com as normas e procedimentos regionais verificou-se que todas as concessionárias já 

possuem pesquisas, há pelo menos quarto anos, sobre conexão de sistemas de geração de 

pequeno porte, para fins estabelecer seus impactos na rede de distribuição e os sistemas de 

proteção necessários. Atualmente, é possível conectar os sistemas de geração distribuída 

desde que as resoluções e normativas da ANEEL e das concessionárias sejam atendidas. 

 Quanto a metodologia utilizada no trabalho é possível concluir a respeito de sua 

importância em todas as fases do projeto de sistemas, desde a concepção, desenvolvimento 

e utilização, manutenção, evolução e posterior retirada de uso. O planejamento demonstra a 

necessidade de avaliar o sistema inserido globalmente no seu ambiente operacional, para 

que desde sua concepção todas as possíveis funcionalidades sejam consideradas e sua 
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evolução ao longo dos anos não acarrete um ciclo de vida curto, devido a utilização de 

tecnologias que podem se tornar obsoletas.  

 A partir do projeto de arquitetura seguindo as normas, é possível garantir que todos 

os interessados possam avaliar e contribuir para o desenvolvimento do sistema, além de ser 

um método eficaz de documentação das considerações de projeto e uma justificativa para as 

tecnologias empregadas no desenvolvimento. O projeto fornece uma visão global do sistema 

onde as interações entre os diversos componentes são apresentadas. A divisão do sistema 

em módulos funcionais demonstra claramente as necessidades dos componentes dentro dos 

subsistemas, não aprofunda-se na especificação destes. Fornece liberdade aos projetistas 

destes subsistemas para que desenvolvam de maneira eficaz e de forma que possa ser 

rapidamente integrado ao sistema. Ainda, estabelece as interfaces entre os diversos 

componentes e como cada interação ou modificação entre eles afeta a operação e eficiência 

do sistema. 

 A definição dos componentes de hardware e software, essenciais a arquitetura 

descrita, foi especificada através da elaboração detalhada do projeto de arquitetura 

considerado. A partir do projeto realizado a continuidade no desenvolvimento do sistema, 

com o projeto do quadro de comando, programação dos componentes de hardware e 

software e a compra de equipamentos necessários pode ser considerada e especificada, 

tomando como base a arquitetura proposta. Futuramente, após a realização dos orçamentos 

de projeto com todos os componentes do sistema de automação e controle a avaliação do 

limite estabelecido no item 3.4 sobre a viabilidade de desenvolvimento do sistema pode ser 

considerada. 

 Finalizando, apresenta-se a arquitetura do sistema de automação e controle proposta 

com os componentes recomendados, onde adicionalmente são mostrados os sensores de 
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conjugado e vazão, na figura 15 abaixo. Os protocolos de campo apresentados na 

arquitetura são justificados pelo estudo das especificações e compatibilidade dos 

equipamentos recomendados anteriormente na seção 5.3. 

 

Figura 15 - ARQUITETURA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE PROPOSTA 

  

 Por fim, devido o projeto estar em fase de implantação apresentam-se nas figuras 16 

e 17, fotos do quadro de comando montado e instalado no LMEAE com os componentes de 

hardware recomendados. 
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Figura 16 - COMPONENTES DE HARDWARE INSTALADOS DENTRO DO QUADRO DE COMANDO 

 

 

Figura 17 - COMPONENTES DE HARDWARE INSTALADOS NA PORTA DO QUADRO DE COMANDO 
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