
INFRAESTRUTURA

 DO SISTEMA SUPERVISÓRIO

 DA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES



 O ONS identifica a modalidade de operação do empreendimento

de geração de acordo com os seus impactos no SIN, e

estabelece como deve ser o seu relacionamento com os seus

Centros de Operação;

 O ONS necessita ter visão operativa do empreendimento de

geração;

INTRODUÇÃO

 As Usinas Eólicas trouxeram aumento na imprevisibilidade da

geração:

• Menor tempo para as tomadas de decisão;

• A qualidade da informação é de fundamental importância;

• “Modelo de previsão de geração eólica para programação em 
tempo real”. 



PROCEDIMENTOS DE REDE
 São documentos de caráter normativo;

 Definem os procedimentos e os requisitos necessários à:

 Realização das atividades de planejamento da operação,

 Administração da transmissão,

 Programação e operação em tempo real no âmbito do SIN;

• O Submódulo 13.2 dos Procedimentos de Rede trata dos

“Requisitos mínimos de telecomunicações”;

• O Submódulo 2.7 regula a disponibilização de dados,

informações e telecomandos necessários à supervisão e

controle do SIN.



 Sistemas e processos bem definidos;

 Parametrização adequada do sistema de supervisão;

 Integração entre supervisório da usina, supervisório dos

aerogeradores e das torres anemométricas:

 Uso das informações da medição como “vento verificado”

para corrigir a curva do modelo;

 Segurança da informação;

 Enlaces de telecomunicações confiáveis;

QUALIDADE DA INFORMAÇÃO



 Definição da operação:

o Local?

o Remota?

Reenquadramento de acordo com o Submódulo 26.2

O Submódulo 26.2 estabeleceu alterações de relacionamento

operacional de usinas Tipo ll, incluiu a Modalidade de Operação

Tipo II-C para usinas que integram um Conjunto, e adequou as

responsabilidades dos agentes de geração e adequação dos

requisitos para classificar usinas na Modalidade de Operação

Tipo I.

DEFINIÇÕES

 Definição do projeto de telecomunicações;



Disponibilidade:

Classe Disponibilidade Indisponibilidade em 12 meses

A 99,98% 1 hora e 45 minutos

B 99% 87 horas e 36 minutos

C Telefonia pública comutada

 Customização e monitoramento

 Acordo de Nível de Serviço (ou SLA - Service Level Agreement)

ENLACES DE TELECOMUNICAÇÕES



ADEQUAÇÃO DO SISTEMA SUPERVISÓRIO

Atender aos requisitos do submódulo 2.7;

 Integração de subsistemas:

• Rede de comunicação;

• Protocolos (OPC, Modbus).

 Parametrização adequada dos protocolos de

comunicação de nível 3 (IEC-104, DNP3 ou ICCP)

para as diferentes formas de implementação;

Agrupamento dos pontos para supervisão do ONS.



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

 Ambiente de missão crítica;

 Governança;

 Segurança Cibernética para missão crítica;

 Normas e Boas Práticas:

• ANSI/ISA-99 - Segurança para Sistemas de Automação 
e Controle - (T.A.);

• ISO27001 - Gestão de Segurança da Informação - (T.I.);

 Equipes qualificadas para T.O.



CONCLUSÃO

 BONS PROJETOS

 IMPLEMENTAÇÃO CORRETA

 BONS FORNECEDORES
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