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Importância do Sistema elétrico

• Nas últimas décadas, vários segmentos da indústria vem 
aumentando sua demanda de energia elétrica, através 
de eletrificação de vários processos.

– Confiabilidade;
– Eficiência;
– Até mesmo 

redução de GEE!



Automação de Sistemas Elétricos

• A Automação de Sistemas Elétricos ganha importância a 
medida que os Sistemas Elétricos ganham maior 
protagonismo nas indústrias.

• Supervisão;
• Controle;
• Infraestrutura do 

sistema de Proteção;
• Redes de protocolos 

proprietários;
• IEC 61850.



A IEC 61850

• Gestão de ativos;
• Segurança do sistema 

elétrico;
• Segurança para pessoas;
• Performance de rede..



A IEC-61850

• O advento da norma IEC-61850 é peça fundamental 
para o estágio em que a indústria se encontra;

• Integração de múltiplos dispositivos à rede: IEDs, 
Equipamentos, servidores, switches, controladores de 
geração, descarte de cargas, sistema supervisório;

• Protocolo aberto  interoperabilidade entre fabricantes;

• GOOSE  Intertravamento e sinais de trip em rede;

• Tendências na IEC-61850?
– Subestações digitais  Barramento de processo com suas 

merging units.



A IEC 61850

• Tendência atual das redes de automação é seguir pelo
caminho de protocolos abertos dissociar o hardware 
do software.



Oportunidades na era da transformação digital

• E agora? 

• Temos um cenário de grande base instalada conectada  
em ampla infraestrutura de rede, avanço dos recursos 
computacionais para análise de dados e computação em 
nuvem!

• Como gerar mais valor pra os negócios?
– Promoção da digitalização;
– Data analytics;
– IIOT;
– Digital twin.



Oportunidades na era da transformação digital

• Digitalização + Data analytics
– Criar um ambiente centrado em dados  Dados estruturados e 

integrados numa mesma plataforma;
– Correlacionar dados  cientista de dados;
– Gerar valor a partir de soluções para o negócio.



Oportunidades na era da transformação digital

• IIOT + Digital Twins
– Sensoriamento “correto”  aquele que vem da dor;
– Integração do sensoriamento com o ambiente de internet : 

Aumentar a integração IT/OT (Tecnologia da Informação / 
Tecnologia operacional);

– Modelagem e simulação com dados levantados nos dispositivos 
IIOTs utilizando a comutação em cloud como meio de integração 
da camada IT e a camada OT.

Bancos de dados

Modelos

• Engenharia
• Comissionamento
• Manutenção
• Operação
• Inspeção

• Simuladores de Sistemas elétrics
• Predição
• Integridade 



Cyber security

• Adotar políticas de segurança cibernética desde a 
concepção de projeto:
– Não é um adendo! É segurança intrínseca. 

• Referência IEC 62443 – Security for industrial 
automation and control systems;

• ONS – Procedimento de Rede voltado para segurança 
cibernética  Em análise de impacto regulatório pela 
ANEEL.


