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SUMÁRIO
Este trabalho apresenta o retrofit do Centro de Operação Integrado da CELPE (COI) e a implantação do
seu Centro de Operação Espelho (COE), utilizando o conceito de multiservidores.
O COI existente era um software “hot-standby” com possibilidade de até oito ilhas de operação e no seu
retrofit foi implantada uma arquitetura multiservidor com dez pares de servidores, hot-standby, cada um
deles responsável por uma região operacional da CELPE, suportando mais de trinta ilhas de operação. O
COE é idêntico ao COI no que tange a arquitetura multiservidor e pode funcionar como extensão deste ou
como substituição, no caso de falha do primeiro. A operação como extensão pode ser usada para aumentar
o número de total de postos de operação, por exemplo, no caso emergencial de algum grande distúrbio.
Tanto o COI como o COE controlam pouco mais de 150 subestações e cerca de 1600 chaves de poste,
totalizando mais de 213.000 pontos de E/S.
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1.0 INTRODUÇÃO
Em 2016 a CELPE, por definição do grupo Neoenergia, alterou a arquitetura de seu Centro de Operação,
estabelecendo novos requisitos para atender o crescimento do número de pontos do seu COI, motivado
pela construção de novas subestações e pela inclusão de milhares de pontos na rede de distribuição
primária, utilizados para monitorar e operar cerca de mil e seiscentos dispositivos tipo chaves de poste,
religadores, detectores de falta, etc.
A nova filosofia estabeleceu novos requisitos que deveriam ser alcançados em curto e médio prazo:


Com o surgimento de centenas de novas linhas de comunicação para controlar a rede de
distribuição primária, o COI deveria deixar de ser um sistema Hot-standby onde dois computadores
(mestre/escravo) controlavam todas as linhas de comunicação, e passaria a ser um sistema com
arquitetura multiservidor (vários servidores em hot-standby);
 O COI deveria comportar novas ilhas de operação, que poderiam ser criadas, dinamicamente, em
função de demandas específicas. Em 2016, por exemplo, ocorreu um grande distúrbio no sistema
da CELPE e faltaram ilhas de operação, o que prejudicou a reconstituição do sistema;
 Dada a dimensão e importância do COI para concessionárias de distribuição que controlam todo
o estado, o grupo Neoenergia estabeleceu que todas suas concessionárias deveriam implantar, o
quanto antes, um centro espelho (COE), totalmente separado do centro existente;
 Para aumentar a confiabilidade e disponibilidade operacional das subestações, estas passarão a
ter SCADA local, mas esta ação ocorrerá gradativamente, à medida que forem modernizadas as
proteções destas subestações.
Para atender parte dessas novas demandas, foram desenvolvidos dois novos projetos, o retrofit do COI e
seu espelhamento, criando o COE (Centro Operacional Espelho):
a) Transformação do COI em um centro multiservidor: Ao invés de dois computadores, hot-standby,
controlando cento e cinquenta e três subestações e as mil e seiscentas chaves de distribuição,
dividiu-se o COI em dez servidores hot-standby, sendo cinco para chaves de poste distribuídas na
rede primária, quatro para o controle de subestações das regionais Sertão, Agreste e Litoral-1 /
Litoral-2 e um para conter dados globais do sistema, como será mostrado mais adiante. Além
desses dez servidores hot-standby, foram disponibilizados três servidores históricos, servidores
para função web do SCADA, servidor para a função FLISR do COI, estações de engenharia para
o desenvolvimento e manutenção do sistema, e estações clientes (Ilhas de operação). Esse
processo foi feito de forma a não ser necessário o recomissionamento do sistema.
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Em operação normal, existem oito postos de operação no COI, embora nem todos sejam usados.
Este número de ilhas pode crescer em função da demanda, onde cada ilha de operação possui
três monitores.
b)

Espelhamento do COI, criando-se um centro operacional espelho (COE): O centro espelho é
idêntico ao COI, no que diz respeito aos multiservidores, e integra-se com este através do
protocolo Actionnet, que é o protocolo que o SCADA usa para servir estações cliente.
Dessa forma, cada par de servidores do COI, existe um par heterônimo que vê o principal como
um cliente, mantendo-o dessa forma sempre atualizado.
Observação: O COI, localizado na sede, é sempre o centro principal e o COE de Bongi, é sempre
seu backup, já que na sede a infraestrutura de rede elétrica, grupo geradores e nobreaks, é muito
mais robusta que no cetro espelho, que funcionará como extensão, em demandas específicas ou
como backup no caso de manutenção dos servidores ou no caso de uma falha.
O COI fica na sede da CELPE e o COE em BONGI. Os sistemas são conectados através de fibra ótica e,
em estado normal, o sistema é todo operado a partir do COI. Caso sejam necessárias novas ilhas de
operação, as mesmas podem ser adicionadas tanto no COI como no COE. Se ocorrer um colapso do COI,
o COE assume, substituindo-o, e na eventualidade de um grande distúrbio que exija mais ilhas de operação,
o COE pode operar como uma extensão do COI.
Além desses procedimentos de curto prazo, a CELPE está instalando software SCADA local em todas
subestações. Este processo será de mais longa duração, sendo implantado à medida que as proteções
dessas subestações estão sendo modernizadas. Na configuração dos SCADAs das subestações está
sendo utilizada a metodologia designada “Lean Automation” [1] que reduz o custo de implantação e
minimiza erros. Foi desenvolvida uma biblioteca para a CELPE com todos os modelos de subestação que
permitem gerar e testar uma aplicação em poucas horas.
Os relés de todas as subestações modernizadas utilizam o protocolo IEC 61850 e os SCADAs locais
também têm a função de gateway, comunicando-se com o COI e COE em DNP 3.0.
Assim, a partir dos modelos associados a cultura da empresa, ao se informar os tipos de vãos de uma dada
subestação e quantas unidades de cada tipo de vão existirão, é possível gerar, automaticamente, todos os
pontos da subestação, com os alarmes / eventos associados, com seus endereços nos equipamentos de
proteção existentes, com o desenho do unifilar geral e as telas de detalhe, com os relatórios usualmente
usados pela concessionária para a monitoração e controle da subestação.
2.0 ARQUITETURA MULTISERVIDORES
2.1 Introdução a multiservidores
Uma arquitetura MULTISERVIDORES é adequada para instalações com um número muito grande de
canais de comunicação com o campo que, em função do tráfego de mensagens, pode resultar no
comprometimento do desempenho dos servidores. Neste caso, utiliza-se mais de um conjunto de servidores
Mestre-Escravo, cada um dos quais dedicados a se comunicar com um subconjunto dos canais
(subestações / Chaves de poste). Por exemplo, cada conjunto se responsabilizará pelo controle supervisivo
das subestações de uma regional.
Nesta implantação [2], algumas características devem ser consideradas:









A base de dados para todos (servidores e clientes) será única, embora distribuída, com todos os
sistemas, grupos e pontos da instalação.
Na definição dos Sistemas ou Grupos (segundo nível hierárquico) na base de dados, deverá ser
especificado o Servidor Mestre que se encarregará da supervisão de todos os pontos daquele
sistema ou grupo.
Ao definirem-se servidores no modo escravo, é apresentada a lista de servidores mestres já
cadastrados para a escolha do servidor mestre que faz conjunto com este escravo.
Basicamente um conjunto mestre-escravo não conhece nem se comunica com os outros
conjuntos. Cada mestre e escravo do mesmo conjunto funcionam como um conjunto único.
Cada estação cliente tem um canal utilizando o protocolo proprietário Actionnet (é um protocolo
balanceado desenvolvido a mais de vinte anos, que pode servir para a comunicação entre centros
assim como para alimentar estações clientes de IHM - ilha de operação). Esta estação receberá
de cada servidor, atualmente em modo mestre, os dados dos pontos definidos nos sistemas sendo
tratados pelo servidor em questão.
Para o operador da estação cliente, o fato de existir mais de um servidor é transparente. Para o
envio de telecomandos, o próprio sistema se encarregará de enviar o telecomando para o servidor
correto, no qual o ponto de saída está cadastrado.
Como cada mestre/escravo não vê os demais, existe um conjunto designado UTIL, que contém
dados globais necessários aos demais, assim como dados enviados para o ONS e dados de
ERAC.
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2.2 COI – Centro de operação localizado na sede
Na figura 1 é mostrado o COI da CELPE, localizado no edifício SEDE, na Avenida. João de Barros, 111 –
Recife, que tem o seguinte conjunto de computadores:
 Servidores SCADA:
 Quatro pares de servidores mestre/escravo, para regionais que concentram subestações:
o COM-AG 1A e 1B = SEs da região Agreste;
o COM-RM 1A e 1B = SEs da região metropolitana;
o COM-SE 1A e 1B = SEs da região Sertão;
o COM-ZM 1A e 1B = SEs da região Zona da mata;
 Cinco pares de servidores para regionais de chaves de poste:
o COM-DIST-AG 1A e 1B = Equipamentos de Distribuição da região Agreste - I;
o COM-DIST-AG 2A e 2B = Equipamentos de Distribuição da região Agreste - II;
o COM-DIST-RM 1A e 1B = Equipamentos de Distribuição da região Metropolitana;
o COM-DIST-SE 1A e 1B = Equipamentos de Distribuição da região Sertão;
o COM-DIST-ZM 1A e 1B = Equipamentos de Distribuição da região Zona da mata;
 Um par de servidores (UTIL-1A e 1B) que concentram informações globais, do ERAC e que
serão enviadas ao O.N.S;
 Vinte e quatro ilhas de operação (COI-1 a 24);
 Uma estação de engenharia (CORINGA) utilizada para desenvolvimento e manutenção;
 Três outras estações de engenharia (EOEO - Operação, OAAT – Manutenção /
desenvolvimento e Proteção).
 Três servidores de histórico:
 SERVHIST = servidor histórico principal da CELPE, publicador da base paramétrica e
também é um dos historiadores de tempo real da CELPE.
 SERVHIST2 = servidor de Back-up/replicação da base histórica da CELPE, este
servidor não possui a função de historiar em tempo real, ou seja, nele não há a
execução do SCADA, suas replicações de bases são feitas pelo SQL.
 SERVHIST3 = servidor histórico 3 da CELPE, possuindo também a função de
armazenar dados de tempo real gravados, paralelamente, aos demais servidores
históricos, como uma salvaguarda;
 Dois servidores de domínio (AD-01 e AD-02);




Um servidor web do SCADA (ACTWEB);
Um servidor ADMS/FLISR ActionWise [3][4], com as lógicas de self-healing, e sua estação de
IHM;
Duas outras estações com antivírus e outras funções.
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FIGURA 1 – Arquitetura do COI - SEDE
2.3 COE – Centro de operação espelho
O COE, mostrado na figura 2, é semelhante ao COI, apenas com menos estações clientes e sem servidores
de domínio, estações de desenvolvimento, etc.

FIGURA 2 – Arquitetura do COE - BONGI
2.4 Totais associados ao COI e COE
Ao todo existem oitenta (80) computadores executando o SCADA multiservidor em tempo real, sendo
quarenta (40) servidores de comunicação, vinte em cada centro, e quarenta estações clientes das quais
três (3) são servidores históricos, dois são servidores WEB e trinta e cinco (35) são estações clientes.
Somando todos os canais de comunicação ligados ao campo, a um dado momento, isto é, os canais dos
dez servidores mestres neste instante, hoje existem hum mil e quarenta e nove (1049) canais distribuidos
conforme a tabela abaixo.
Tabela 1 – Canais por servidor de comunicação
COM-RM
COM-ZM
COM-AG
COM-SE
DIST-RM-1
DIST-RM-2
DIST-ZM
DIST-AG
DIST-SE
UTIL

94
74
80
84
194
230
84
85
74
50

TOTAL

1.049

2.5 Organização dos canais dos servidores e dos clientes
Conforme mostrado na figura abaixo, a organização dos canais de comunicação dos Multiservidores segue
uma sequência importante para o correto funcionamento das logicas de chaveamento de comunicação,
entre centro principal e centro espelho.
Onde os 40 primeiros canais (0 a 39) são referentes a comunicação usando o protocolo Actionnet entre o
servidor e as estações clientes;
Canais 40 e 41 são usados para comunicação entre Mestre e escravo deste servidor;
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Canal 42 é usado para comunicação entre os pares de servidores do centro espelho e o mestre do centro
principal, esse canal mantem os servidores do centro espelho com os estados atualizados em relação ao
centro principal.
Canais 43 e 44 são responsáveis por servir dados no protocolo IEC-60870-5-104 escravo para o sistema
de FLISR (fault location, isolation, service restoration - self-healing) e para o servidor UTIL.
A partir do canal 45 encontra-se os canais de campo de cada servidor.
Os Multiservidores das chaves de distribuição seguem essa mesma organização, com a diferença que
esses servidores não possuem um canal de comunicação IEC-60870-5-104 escravo para o Multiservidor
UTIL.

FIGURA 3 – Organização dos canais dos servidores e estações clientes
A estrutura de canais de cada estação cliente é composta por 20 canais de comunicação sendo 10 canais
para comunicação com o centro SEDE e 10 canais de comunicação como centro espelho BONGI. Por se
tratar em uma arquitetura com redundância de centros, cada estação cliente possui sempre dois canais de
comunicação para cada par de Multiservidor de cada centro, totalizando os 20 canais, porém, todas as
estações cliente sempre estarão comunicando com apenas um centro operação, ou seja, apenas 10 dos
20 canais devem estar ativos.
Na inicialização do sistema, os clientes começam se comunicando com o centro que estiver com a
comunicação de campo habilitada.
3.0
TELAS DE MONITORAMENTO DOS CENTROS
Os centros de operação possuem uma tela dedicada a monitoração das estações que compõem tanto o
COI como o COE. Nesta tela, é possível monitorar o estado dos canais de comunicação de todos os
computadores que compõe o sistema.
A figura abaixo mostra a apresentação da tela em uma estação cliente no modulo de tempo real, onde é
possível observar algumas indicações importantes:
A figura abaixo mostra a apresentação da tela em uma estação cliente no modulo de tempo real, onde é
possível observar:
a) Que temos falha na comunicação entre diversas IHMs e os servidores: [COI-11 a COI-24], COI
SE01 e COI-OAAT.
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b)

Que os pontos de sinalização dos Multiservidores COM-ZM estão riscados, tanto no COI como no
COE, indicado que esta IHM não está conectada a nenhum desses servidores nos dois centros.

c)

Que há uma exclamação nos servidores COM-RM e COM-AG, indicando que há algum problema
na comunicação entre mestre e escavo destes servidores – só o mestre está operacional.

FIGURA 4 – Tela principal de monitoração dos centros

Conforme mostrado na figura (5a), clicando-se no símbolo de um par de servidores 
abre uma
janela que permite você chavear esse par de servidores para o outro centro (COI COE). Essa mudança
dura cerca de cinco minutos que é o tempo necessário para fechar todos os canais do servidor corrente e
abri-los, novamente, no outro centro e receber a conexão das estações cliente de IHM. Se, entretanto,
quisermos chavear todos os servidores de um centro para o outro, como mostrado na figura (5b), clica-se
no botão de troca de centros e comanda-se a troca de todos os servidores entre COI  COE.

FIGURA 5 – Troca um par de servidores ou todos os servidores
No primeiro caso (5a), o título da janela é o par de servidores que queremos chavear (servidor COM-AG) e
os demais campos são:
[1] Indicação de onde os canais de campo estão ligados no momento;
[2] Indicação da comunicação entre a IHM e o Mestre atual;
[3] Indica se a IHM está com o canal de comunicação com os servidores do SEDE ligado;
[4] Indica se a IHM está com o canal de comunicação com os servidores do BONGI ligado.
[5] Indicação do Processo de andamento do comando, nesse campo será mostrado os passos
executados para a execução da troca de servidores ao final as informações mostradas nesse
campo serão salvas nas pastas de logs.
[6] Botão para efetuar a troca de servidores para o centro SEDE;
[7] Botão para troca manual de centro da IHM. Neste caso, essa IHM vai para o outro centro, e não
ocorre a troca de servidores. Por exemplo, no caso de uma IHM estar desligada durante o processo
de troca de servidores e ao ser ligada não consiga se conectar ao servidor onde ela estava
conectada, a troca automática não seria feita já que ela não está on-line para receber o valor que
ativa a troca e nem consegue se conectar ao servidor que contém o valor que indicaria que ele
deveria fazer a troca.
[8] Botão para efetuar a troca de servidores para o centro BONGI;
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[9] Botão fechar a tela de comando.
No segundo caso (5b), ao pressionar o botão de chaveamento de centros, abre a janela que fará a troca de
todos os servidores, de um centro para outro, usando as mesmas logicas usadas para a troca individual,
com a diferença que na troca dos dez servidores será concomitante, isto é, nos mesmos cinco minutos será
feita a troca dos dez servidores.
Nesta janela temos:
[1] Exige que o operador clique no checkbox para habilitar os botões de chaveamento;
[2] Botão para efetuar a troca de servidores para o centro SEDE;
[3] Botão para efetuar a troca de servidores para o centro BONGI;
[4] Indicações de comunicação da IHM na qual foi aberta a tela: a cor vermelha indica que a IHM não
está comunicando com o par de servidores, a cor verde indica que a IHM está se comunicando
com o par de servidores.
[5] Indicação do processo de andamento do comando: nesse campo será mostrado os passos
executados para a execução da troca de servidores ao final as informações mostradas nesse
campo serão salvas nas pastas de logs.
[6] Botão fechar a tela de comando.
4.0 IMPLANTAÇÂO DO SISTEMA
O sistema foi concluído oito meses após a assinatura do contrato, e toda a implantação foi sem a
interrupção da operação.
Inicialmente, o sistema multiservidor que seria implantado na SEDE, foi implantado no laboratório da
empresa, utilizando a base de dados completa e os dez servidores colocados em máquinas virtuais. Após
exaustivos testes no ambiente de laboratório, instalou-se o sistema que seria colocado na SEDE, no
ambiente do COE, com os dez servidores dualizados, e todos os sítios de subestações e IEDs de chaves
de distribuição, que suportavam dois canais de comunicação do tipo servidor DNP 3.0, foram ativados,
alimentando em paralelo o sistema convencional, hot-standby existente na sede e o sistema multiservidor
que seria implantado no COI. A partir desta primeira integração, fez-se um pente fino da forma como estava
operando o novo centro multiservidor, e de eventuais problemas que poderiam ocorrer.
Deve ser observado que a base de dados completa do sistema multiservidor é a mesma do sistema Hotstandby, no que diz respeito aos pontos de E/S, seus endereços, sua hierarquia no nível de regionais,
sítios dentro de uma regional, bays dentro de um sítio, IEDs com seus endereços existentes no campo.
Após um período de tempo com os dois sistemas operando em paralelo, nos casos onde existia
possibilidade de dois canais DNP30 servidor, foi começada a migração do sistema, para o ambiente
multiservidor, com a possibilidade de retorno, no caso de problemas. Assim, dados que os sistemas são
ligados através de fibra ótica, começou-se a desligar os servidores DNP30 do COI, com o sistema antigo,
e a operação passou a ser feita via o COE, mas com as estações de trabalho localizadas no COI, isto é,
as ilhas de operação do COI passaram a ser clientes do COE, que operava com o sistema que seria
implantado no COI.
Uma vez estabilizado o sistema, fez-se a instalação do sistema multiservidor no COI, que passou a operar
como um centro multiservidor, ao invés de um centro hot-standby.
Finalmente, uma vez implantado e tornado operacional o COI, com arquitetura multiservidor, os técnicos
se deslocara para o COE e iniciaram um bateria de testes do sistema considerando o sistema uma
arquitetura simples, isto é, cada servidor sem o escravo, sendo dez considerados COI e dez COE, e testouse exaustivamente as funcionalidades de operação em modo extensão e substituição. Uma vez
estabilizados os testes das funcionalidades, iniciou-se a operação dos dois centros em paralelo onde, cada
servidor do COE (centro espelho), é atualizado através de um canal cliente Actionnet (canal 42), conforme
mostrado na figura 3.
5.0 CONCLUSÕES
O sistema hoje está totalmente operacional, sendo dotado de inteligência para ser chaveado entre prédios
diferentes, tanto a sua comunicação para o campo, quanto a operação. Sendo possível inclusive operar de
forma híbrida, com os dois centros simultâneos para operação, e comunicação balanceada, tendo uma
parte por cada centro.
Os servidores de comunicação, operam em pares mestre e escravo, existindo redundância da redundância
o que aumenta muito a disponibilidade do centro de operação, assim como acaba com os gargalos de ilhas
de operação para eventuais demandas.
Como o COI e COE operam em prédios distantes, minimiza-se o problema de acidentes imprevisíveis como
incêndio, ato terrorista, etc.
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