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Resumo: Este trabalho apresenta uma nova metodologia incorporada a um sistema de 

supervisão e controle, que no caso de parques eólicos, gera, automaticamente, toda a 

aplicação de monitoração dos parques eólicos, com aerogeradores e torres anemométricas, 

assim como vários relatórios.  

Essa metodologia, designada Lean Automation (LA), foi utilizada na atualização do 

software de três parques da Queiroz Galvão Energia (QGE) gerando, automaticamente, todos 

os pontos dos parques eólicos, com seus endereços, alarmes, eventos e registros históricos, 

telas e regras de navegação entre telas, bem como os diversos relatórios operacionais. 

Com a metodologia é possível, após apropriar a cultura de automação da empresa para 

operação dos parques, parametrizar, fazer testes de fábrica e comissionar o parque eólico em 

um tempo recorde, a um custo bem menor, com qualidade e com mínima possibilidade de 

erros. 

 

Palavras-chave: SCADA; Parque Eólico; Torre Anemométrica; Concentrador de parques 

eólicos; Protocolos; Lean Automation. 

 

Abstract: This work presents a new methodology incorporated to a system of supervision and 

control, which in the case of wind farms, automatically, generates the entire monitoring 

application of the wind farms, with wind turbines and anemometric towers, as well as several 

reports. 

This methodology, called Lean Automation (LA), was used to update Queiroz Galvão 

Energia's three parks software, automatically, generating all points of wind farms, with their 

addresses, alarms, events and historical records, screens and navigation rules between screens, 

as well as various operational reports. 

With the methodology, it is possible, after appropriating the company's automation culture 

for wind farms, to parameterize, perform factory tests and commission the wind farm in 

record time, at a much lower cost, with quality and with minimal error possibility. 

 

Keywords: SCADA; Wind Farm; anemometric towers; Wind Farm Concentrator; 

Protocols; Lean Automation. 

1. Introdução 

A partir de 2013 a QGE implantou cinco complexos eólicos distribuídos no Rio Grande do 

Norte, Piauí e Ceará. Cada complexo possui um controle local que concentra os dados dos 

parques eólicos e das subestações e os envia para um Centro de Operação Integrado (COI), 

https://www.youtube.com/watch?v=5oK18sa2xWM&index=1&list=PLWqJoVK0CU9qk6ynYyL6Yp5ZjYM1pUVgq
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localizado em Fortaleza, CE [1]. Este centro, além dos complexos eólicos, controla também 

quatro usinas hidrelétricas, distribuídas em três estados do Brasil. 

Tanto os complexos eólicos como as usinas hidrelétricas são sítios desatendidos, operados 

remotamente a partir do COI, reduzindo o custo de operação do sistema em cerca de 89%, 

além de padronizar procedimentos operativos e de manutenção. A centralização homogeniza 

também a forma como os dados históricos são tratados, já que todos estão em um mesmo 

banco de dados relacional, no caso o MSQL Server, permitindo um tratamento padrão desses 

dados para a geração de dashboards e KPIs. 

 O modelo de centro de operação adotado pela QGE é um pouco diferente do usual, 

integrando em um mesmo sistema, além do controle das subestações, o controle dos ativos de 

TI, da infraestrutura do centro (grupo diesel, nobreaks, entrada de energia e controle do 

sistema de refrigeração), assim como a aquisição dos dados dos complexos eólicos referentes 

a aerogeradores e estações meteorológicas. 

Hoje, a capacidade instalada dos ativos controlados pelo COI de Fortaleza, é de 1,032 

GW, sendo que destes, 712,2 MW são complexos eólicos. 

2. Atualização Tecnológica dos Complexos Eólicos 

Em 2018, optou-se por fazer a atualização tecnológica do SCADA de todos os complexos 

eólicos, sendo que três deles, Icaraí, Taiba e Caldeirão Grande, já foram feitos.  

Essa atualização foi motivada por diversos fatores, dentre os quais enumeramos os 

principais: 

1) Melhorias do protocolo IEC61850: O protocolo existente era desenvolvido em C++ e foi 

completamente alterado, passando para a linguagem C#. Com o novo protocolo, obteve-

se: 

a. Aumento da velocidade de conexão; 

b. Sinalização de eventos bufferizados; 

c. Diminuição do trafego na rede SCADA; 

d. Possibilidade de extração de arquivos COMTRADE; 

2) Telas de Análise de Alarmes: com a adição de nova funcionalidade de alarme por áreas, 

tornou-se possível a analise dos alarmes atuados em tempo real por areas pré-definidas 

como, por exemplo: Linhas, trafos, serviços auxiliares, circuitos coletrores, etc., assim 

como é possível contabilizar por área alarmes ainda atuados e não reconhecidos. 

3) Melhoria das consultas a dados históricos, tornando-as mas rápidas, para grandes volumes 

de dados, com possibilidade de, além da seleção por bays, fazer a seleção por categoria 

(analógicas e digitais). Nas consultas históricas, além dos valores é possível ver também a 

média, o máximo e o mínimo. 

4) Melhoria das funcionalidades dos gráficos de tendência em tempo real e histórico, 

possibilitando ver os valores plotados em qualquer tempo em qualquer eixo. 

5) Adição de anotações com registros de operação feitos por operadores. 

6) Adição de um novo módulo de diagnóstico em tempo real do sistema SCADA, por um 

módulo observador. 

7) Introdução do conceito de componente, que é uma célula funcional de uma aplicação 

SCADA, que permite a geração automática de um conjunto de funcionalidades em um 
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único clique do mouse. Este conceito, detalhado a seguir, é a espinha dorçal da 

metodologia de LA. 

Assim, após o desenvolvimento de uma aplicação que implementa o controle supervisivo 

de um parque eólico, utilizando aerogeradores ou Suzlon S95 ou GE/Alstom ECO-122, e 

torres  anemométricas que utilizam os mesmos sensores, é possível gerar outros parques, 

com as mesmas características, em tempo recorde, com a mesma qualidade dos parques 

anteriores e sem erros.  

3. Conceito de Componentes e Metodologia Lean Automation Aplicada a Parques 

Eólicos 

Uma célula de uma aplicação de LA é designada componente. Ao projeto vazio do 

SCADA adiciona-se componentes que permitem gerar um parque eólico com alguns poucos 

cliques.  

O primeiro componente da aplicação contempla vários relatórios comuns a esse tipo de 

aplicação: (1) Alarmes correntes; (2) Eventos do dia; (3) Log de operação; (4) Consulta a 

eventos históricos; (5) Consulta a tags do sistema, por nível hierárquico; (6) Gráfico de 

tendências em tempo real e históricas de variáveis selecionadas; (7) Relatório de Anotações; 

(8) Visualização do módulo de diagnóstico do SCADA. 

O segundo componente corresponde ao módulo de diagnóstico do SCADA que monitora 

os servidores hot-standby que controlam a subestação e seus parques eólicos. 

O terceiro componente adicionado permite criar os parques eólicos com os aerogeradores 

Suzlon S95, GE/Alstom ECO-122 e torres anemométricas. 

 

Fig.1 – Componentes usados na aplicação WindPower 

Além de implantar soluções em tempo recorde e minimizar erros, o componente garante a 

manutenção do conhecimento do processo na solução, e não só nos técnicos da empresa. 

Assim, por exemplo, o componente “WindPower” implantado na QGE implementa a 

monitoração de parques eólicos, atendendo a todos os requisitos do órgão regulador, assim 

como do ONS. Sua criação tem como background a implantação de mais de 1 GW de energia 

eólica em diferentes complexos eólicos.  

O componente pode ser usado por um fabricante ou consultor para fixar as melhores 

práticas de uso de um equipamento qualquer como um determinado aerogerador, uma linha de 

https://www.youtube.com/watch?v=yd6TighqwC0&list=PLWqJoVK0CU9qk6ynYyL6Yp5ZjYM1pUVgq&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=yd6TighqwC0&list=PLWqJoVK0CU9qk6ynYyL6Yp5ZjYM1pUVgq&index=4
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relés, etc. Assim, o desenvolvedor usa todas as funcionalidades disponíveis no equipamento, 

para tirar o máximo dele e com isso fixa esse conhecimento em um componente que será 

usado em dezenas de projetos, garantindo as melhores práticas para o uso daquele 

equipamento. 

4. Exemplo de Uso de Lean Automation Para Gerar Parques Eólicos 

4.1 Resumo da implantação de uma aplicação de LA 

Para facilitar o entendimento da aplicação, vamos exemplifica-la na geração de parques 

eólicos compostos de uma torre anemométrica e alguns circuitos de aerogeradores. Na 

maioria das implantações que participamos, um circuito tem entre cinco e seis aerogeradores e 

um parque geralmente tem dois circuitos (10 a 11 aerogeradores) e uma potência média de 25 

MW.  

Esta aplicação exemplo é baseada em implantações feitas e no exemplo usaremos 

aerogeradores de dois modelos e torres anemométricas idênticas em todos os parques. 

4.2 Identificação das estruturas de dados da aplicação (templates) 

Nesta aplicação base teremos cinco estruturas de dados base: 

 Estrutura 1: Aerogerador ECO-122 (GE/Alstom); 

 Estrutura 2: Aerogerador S95 (Suzlon); 

 Estrutura 3: Torre Anemométricas; 

 Estrutura 4: Parques de aerogeradores GE/Alstom. Um parque de ECO-122 possui um 

único concentrador de dados com protocolo OPC que contém a estrutura dos 

aerogeradores (estrutura 1) que se repete para o total de aerogeradores da fazenda e a 

estrutura de dados do parque, que contém totais de um grupo de aerogeradores 

(estrutura 4); 

 Estrutura 5: Parques de aerogeradores Suzlon. Cada parque possui um concentrador de 

dados Modbus distinto, com os dados de globais do parque e os dados de cada 

aerogerador associado aquele parque. 

Para cada estrutura de dados criaremos um modelo (template) que possui todos os pontos 

desta estrutura, identificando para cada ponto a regra de criação de seu nome, as condições de 

alarmes associadas, se o mesmo vai ou não para histórico e o gatilho associado e o endereço 

do ponto no IED onde ele está localizado. 

Além das estruturas que descrevem pontos associados a IEDs, podemos ter outras 

estruturas lógicas com agrupamentos de pontos lógicos calculados. 

Se, em vez de uma fazenda de vento, tivéssemos uma subestação, a estruturas seriam os 

vãos tipo da subestação, tais como vão de linha, vão de transformador, vão de banco de 

capacitor, etc. 

A figura abaixo, a título de exemplo, mostra 3 templates, um para a estrutura de dados da 

torre anemométrica, um para a estrutura de dados do aerogerador ECO-122 e um para a 

fazenda de vento com todos os aerogeradores ECO-122. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4igYcuiDdTI&feature=youtu.be
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Fig.2 – Templates para uma fazenda de vento com aerogeradores ECO-122 e Torres Anemométricas XXX 

4.3 Criação dos objetos associados as estruturas base 

No componente base, para cada tipo de objeto, vem uma linha exemplo de como definir 

este objeto. A figura abaixo mostra a descrição de uma fazenda de vento GE com duas torres 

anemométricas e seis aerogeradores ECO-122. Observe que na descrição do objeto existe uma 

regra de nomeação do mesmo segundo a definição do cliente e, o tipo do objeto (type) 

corresponde ao tipo definido no template para aquele objeto. 

Na coluna “Comment” são definidos prefixos que são concatenados e adicionados aos 

endereços dos pontos das torres e aerogeradores. Isto é, cada torre possui o mesmo endereço 

associado ao mesmo ponto, devendo ser adicionado um prefixo que diferenciará um endereço 

do outro. O mesmo ocorre para aerogeradores.  

 

 

Fig.3 – Objetos criados a partir dos templates (1 fazenda, 2 torres, seis aerogeradores) 

4.4 Criação das bibliotecas de desenhos 

Para cada aplicação tipo, gerada através de LA, cria-se uma biblioteca de símbolos que 

serão usados em todas as telas que permitem a monitoração e controle dos elementos 

representados. Assim, para cada tipo de aerogerador, torre, parque, etc. serão criados símbolos 

e colocados na biblioteca. 

Estes símbolos geram, automaticamente, referências para os respectivos objetos 

associados de maneira que, se eu copio um objeto WP_GEO01, na coluna objetos (ver figura 

acima) e colo em uma tela de desenho, todas as variáveis associadas a essa instância do objeto 

são mapeadas para este símbolo. Isto é, a potência gerada por aquele aerogerador é a potência 

do WP_GEO01, e o mesmo vale para sua corrente, seu estado, etc. 
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Fig.4 - Biblioteca de símbolos de uma fazenda de vento 

 

Na figura abaixo, usando-se uma biblioteca LA para gerar subestações de 

concessionárias, mostra-se a cópia da linha do alimentador CAX_21P1 de objetos e sua 

colagem em uma tela de desenho.  

Todas as regras de animação já estão feitas neste símbolo de alimentador: 

 Um click no nome do alimentador nos leva a uma tela detalhes deste; 

 Um clique no disjuntor e nos seccionadores abre uma janela de comando dos 

equipamentos; 

 Um clique na corrente do alimentador abre uma janela com a corrente nas três 

fases; 

 Um clique nas tabelas de ajuste nos permite mudar os ajustes do relé do 

alimentador; 

 Um clique nas proteções de alimentação nos permite ações de inibir, bloquear, 

simular, etc.  

 

Fig.5 - O objeto CAX_21P1 se transforma em um desenho de um vão de alimentador   

4.5 Criação das telas da aplicação 

Na sequência, após serem criados os modelos (templates) da aplicação base e os objetos 

associados a estes templates, são criadas as telas da aplicação. Por exemplo, no caso dos 

parques eólicos, foram criadas sete telas base, além dos relatórios existentes no projeto vazio 

(ver item 3). Estas telas são: 

https://www.youtube.com/watch?v=DObrsYNyB5A&index=3&list=PLWqJoVK0CU9qk6ynYyL6Yp5ZjYM1pUVgq
https://www.youtube.com/watch?v=DObrsYNyB5A&index=3&list=PLWqJoVK0CU9qk6ynYyL6Yp5ZjYM1pUVgq
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(1) Tela do complexo eólico exemplo, com quatro parques eólicos. Cada parque possui três 

aerogeradores, uma torre anemométrica, um símbolo que informa o número de 

aerogeradores em operação no momento e um botão que permite navegar para os totais do 

parque. Esta tela é criada em tempo de aplicação, enquanto as demais já estão pré-prontas 

e são acessadas a partir de links gerados existentes nos símbolos. 

(2) Detalhes de um aerogerador ECO-122 (GE/Alstom). Se o mouse passa sobre um 

aerogerador, sua figura é modificada para uma mão e se é dado um clique, navega-se para 

a tela detalhe daquele aerogerador. 

(3) Detalhes de uma torre anemométrica. O funcionamento é similar ao dos aerogeradores, 

clica-se sobre uma torre específica e navega-se para a tela detalhe da torre selecionada. 

(4) Detalhes do parque eólico de aerogeradores da GE/Alstom. Esta tela contempla os totais 

de produção dos aerogeradores GE/Alstom que estão todos em um único concentrador de 

dados (protocolo OPC). 

(5) Detalhes de um parque de aerogeradores Suzlon, uma vez que cada parque contém um 

concentrador próprio. Se quisermos fazer um totalizador da fazenda de aerogeradores 

Suzlon (somatório dos dois parques), deve-se criar uma nova estrutura lógica. 

(6) Detalhes de um aerogerador S95 (Suzlon), selecionado de forma idêntica aos 

aerogeradores ECO-122 [2][3]. 

(7) No caso dos aerogeradores S95, estes possuem um indicador de alarme que identifica 

dezenas de possibilidades, com descrição da falta, ações corretivas e sugestões. 

 

 

Fig.6 – Telas da aplicação fazenda de vento (Exemplo) 

Para cada tipo de aplicação, é feito um planejamento dessas telas e de sua navegação, 

atendendo sempre a cultura operacional do cliente. Uma vez testada a aplicação base, gera-se 

novas aplicações em tempo recorde, com qualidade, robustez e pouquíssimos erros. 

4.6 Criação de canais e nodos associados 

Para cada IED do projeto deverão ser criados canais e nodos que permitirão a conexão 

com os mesmos em tempo de execução. No caso da aplicação exemplo, conforme a figura 

abaixo, teremos 7 canais, 1 OPC e seis Modbus. 

Como no endereço dos pontos deve ser adicionado o prefixo do nodo associado ao ponto, 

de maneira a identificar o IED associado, deve-se incluir estes prefixos nos comentários dos 

respectivos objetos (ver figura 3 - Comments). 
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Fig.7 – Canais e nodos da aplicação exemplo 

4.7 Deploy – Instanciamento de alarmes, endereços e registros de histórico 

Na sequência, após todos os passos anteriores deve-se executar o Deploy que instancia 

todos os itens associados a cada tag. O Deploy é um entre vários programas disponíveis em 

uma biblioteca de extensões, que em tempo de projeto, permitem importar, exportar e tratar 

dados associados a aplicação. No caso específico deste programa, quando executado ele varre 

as linhas de Tag/Objeto (figura 2) e, para cada linha que possui objetos a serem explodidos 

(categoria e comentários), ele faz a explosão gerando, automaticamente, os itens das tabelas 

de alarmes, histórico e pontos de entrada/saída associados a estrutura. Após a explosão, ele 

apaga as categorias e comentários associados àquela linha, permitindo que no futuro, ao se 

criar um novo objeto, somente este terá seus dados instanciados. 

Como exemplo, considerando o parque eólico, para cada objeto criado (aerogerador, torre 

anemométricas, parque eólico, etc.) são geradas as tabelas de alarmes, histórico e endereços 

de E/S associados.  

4.8 Geração das Telas Principais das Aplicações 

Como apresentado no item acima (4.5), as telas base são pré-feitas e assumem o elemento 

de referência quando chamadas, por exemplo, existe uma tela detalhe de alimentador que 

quando chamada de um dado alimentador, assume a referência do mesmo, assim como 

aerogeradores, torres anemométricas, etc. 

Já as telas principais da aplicação, como uma dada subestação, um complexo eólico, etc. 

são geradas em cada repetição do processo. Assim, o último passo da aplicação é copiar todos 

os objetos criados na tela de objetos e colar em uma ou mais telas de desenho, conforme 

mostrado nos itens acima (4.4 e 4.5).  

Concluídos estes procedimentos, a aplicação estará pronta e, se os testes da aplicação base 

foram bem feitos, as aplicações geradas serão isentas de erros, além de serem geradas em 

tempo recorde. 

Em IEDs com endereços fixos, como concentradores de aerogeradores e fazendas de 

vento, concentradores de torres anemométricas, multimedidores, etc. todo o endereçamento 

estará 100% correto após o teste da aplicação base, permitindo também que o conhecimento 

do processo fique na aplicação em vez de no corpo técnico. Isto é, qualquer um poderá gerar 

uma aplicação correta, sem nunca ter trabalhado neste processo nem com esses IEDs. 

5 Conclusões 

Esta metodologia está em processo de patente no INPI e já foi aplicada em vários projetos 

de automação de sistemas elétricos tais como automação de subestações de concessionárias e 

Parques eólicos. 
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Na figura abaixo são mostradas telas de parques da QGE geradas usando a tecnologia 

Lean Automation utilizando tanto aerogeradores Suzlon como também GE/Alstom. 

A Spin, no final de março, concluiu um novo componente que calcula indicadores de 

disponibilidade de ativos de subestações e parques eólicos, conforme pode ser visto no vídeo. 

 

 

Fig.8 – Telas de aplicações de parques eólicos geradas utilizado a tecnologia de LA 

 

Finalmente, utilizando a tecnologia LA, foi desenvolvida uma aplicação exemplo, com 

dois parques eólicos, uma subestação coletora e os relatórios de disponibilidade referidos no 

último parágrafo, e sobre esta aplicação foram desenvolvidos 15 relatórios que visam otimizar 

a produção e operação de parques eólicos, como pode ser visto no vídeo: Lean Automation - 

BR - 8 WindFarm Reports. 
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