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Resumo. Os campos de lançamento de veículos espaciais 
devem possuir infra-estrutura para atender as tarefas de 
integração, testes e lançamento do engenho. É condição 
indispensável na infra-estrutura a disponibilidade de energia 
elétrica, oriunda de concessionária e/ou grupo gerador, com 
confiabilidade no fornecimento e qualidade elétrica adequadas 
para a aplicação em questão. Nos campos de lançamento onde 
essas características não estão presentes nas suas linhas 
elétricas, o fornecimento de energia é obtido por meio de 
grupos geradores. A comutação e o restabelecimento de energia 
para a área de lançamento de veículos espaciais são tarefas que 
exigem dos operadores do sistema a realização de análises 
minuciosas de parâmetros elétricos e execução rigorosa de 
seqüência de operações. Nesse contexto, este trabalho apresenta 
uma proposta de interface gráfica para operar com sistema 
automatizado de desligamento, comutação e restabelecimento 
de energia elétrica para um setor de preparação e lançamento de 
veículos espaciais. A validação dos componentes dessa 
interface é obtida por meio de testes em protótipo que reproduz 
os principais componentes do sistema automatizado. Os 
resultados positivos observados nos testes realizados com o 
protótipo mostram que essa proposta é factível e capaz de 
atender a finalidade a que se destinada. 
 

Palavras-chave 
 
Interface gráfica, Automação, Comutação e 
restabelecimento, Setor de lançamento. 
 
1. Introdução 
 
As localizações dos campos de lançamento de veículos 
lançadores de satélites são estrategicamente escolhidas 
para atender os requisitos que estão relacionados 
principalmente com o tipo de missão, a segurança e a 
infra-estrutura. 
Os veículos lançadores de satélites são projetados para 
executar missões que estão especialmente relacionadas 
com a inserção de um ou mais satélites em orbitas baixas, 
médias ou altas, além de atribuir o movimento circular ou 
elíptico, definir a inclinação em relação ao plano do 

equador, com determinada precisão, a partir de um 
campo de lançamento [1]. 
Os requisitos de segurança considerados para realizar as 
operações em solo e vôo são numerosos e difíceis de 
serem atendidos simultaneamente. Existem normas que 
tratam da segurança operacional em solo e vôo, a fim de 
minimizar os riscos que estão relacionados com o veículo 
lançador, as cargas úteis associadas, os equipamentos de 
apoio de solo, a população em geral, a propriedade 
pública e privada, e o meio ambiente [2]. 
Os prédios e complexos nos quais são realizadas as 
atividades de integração, testes e lançamento dos veículos 
lançadores de satélites pertencem ao conjunto de infra-
estrutura operacional que um centro de lançamento deve 
possuir. Nesse sentido, uma condição indispensável para 
a infra-estrutura está relacionada com a disponibilidade 
de energia elétrica, que pode ser proveniente de 
concessionária e/ou grupo gerador local. Essa energia 
deve possuir característica de confiabilidade no 
fornecimento e qualidade elétrica adequadas para a 
aplicação em questão. 
Nos campos de lançamento onde não há disponibilidade 
de fornecimento por concessionárias ou não está presente 
no sistema elétrico a característica de confiabilidade e 
qualidade adequadas, o suprimento de energia para os 
circuitos operacionais pode ser obtido por meio de grupos 
geradores. A tarefa de comutação da concessionária para 
o grupo gerador e/ou o restabelecimento de energia 
elétrica para os diversos circuitos da área de lançamento 
exigem dos operadores do sistema a realização de 
procedimentos que estão relacionados com análises 
minuciosas de parâmetros elétricos e execução de 
seqüência rigorosa de operações. Esses procedimentos 
visam evitar acionamentos inadvertidos de subsistemas 
e/ou atuação de proteções elétricas por transitórios 
expressivos de corrente na rede de distribuição. 
Nesse contexto, este trabalho apresenta uma proposta de 
interface gráfica para operar com sistema automatizado 
que realiza o desligamento, a comutação e o 
restabelecimento de energia elétrica para os circuitos 
alimentadores e subalimentadores de um setor de 



preparação e lançamento de veículos espaciais, o qual é 
composto pelos prédios e pelo complexo apresentado na 
Figura 1. 
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Fig.1. Setor de preparação e lançamento. 

 
Na Figura 1, as nomenclaturas possuem os seguintes 
significados: i) TIV (Torre de Integração Vertical), 
complexo no qual é efetuado a integração vertical do 
veículo lançador de satélites, ii) CAS (Casamata), prédio 
que abriga principalmente as interfaces gráficas utilizadas 
para monitoramento e comando das redes elétricas de 
bordo do veículo, iii) SEE (Subestação de Energia 
Elétrica), prédio onde estão instalados os grupos motos-
geradores e transformadores abaixadores, iv) PEM 
(Preparação de Motores), prédio de montagem dos 
sistemas de iniciação e tubeiras dos motores do veículo, 
v) PCU (Preparação da Carga Útil), prédio para 
recebimento e testes da carga útil, vi) DEC (Depósito de 
Contêiner), galpão destinado ao armazenamento de 
contêiner com as partes dos veículos, v) ALM-3, circuito 
de alimentação que atende a Plataforma de Lançamento, 
vi) ALM-4, circuito de alimentação que atende a 
Preparação de Motores (PEM), vii) ALM-5, circuito de 
alimentação que atende a Casamata (CAS), viii) SA-41, 
circuito subalimentador que atende a Preparação da 
Carga Útil (PCU), e ix) SA-42, circuito subalimentador 
que atende o Depósito de Contêiner (DEC). 
 
2. Objetivos do trabalho 
 
Propor os componentes para uma interface gráfica operar 
de modo integrado com sistema automatizado de 
desligamento, comutação e restabelecimento de energia 
elétrica que atende um setor de preparação e lançamento 
de veículos espaciais. 
Apresentar os resultados mais expressivos obtidos nos 
testes de avaliação dessa proposta, os quais foram 
realizados em protótipo que reproduz as características 
operacionais dos circuitos alimentadores e 
subalimentadores previstos no mencionado sistema 
automatizado. 

 
3. Arquitetura do sistema 
 
Os componentes previstos na arquitetura do sistema de 
desligamento, comutação e restabelecimento de energia 
elétrica são mostrados na Figura 2. 
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Fig.2. Arquitetura do sistema. 

 
Na Figura 2, o módulo de controle (CONT) tem a função 
de efetuar o gerenciamento das atividades desenvolvidas 
pela arquitetura para evitar acionamentos inadvertidos de 
subsistemas e/ou atuação de proteções elétricas por 
transitórios na rede elétrica. Esse bloco é composto por: 
i) Interface de Rede para Protocolo Determinístico 
(IRPD), ii) Unidade Central de Processamento (UCP) e 
iii) Interface de Rede para Protocolo Probabilístico 
(IRPP). 
A Interface de Rede para Protocolo Determinístico 
(IRPD) gera e recebe os sinais, com o protocolo 
determinístico, para executar a comunicação entre o 
módulo de controle (CONT) e as Unidades Remotas de 
Entrada e Saída (URESs). 
A execução do programa de gerenciamento do sistema é 
a principal atividade desempenhada pela Unidade Central 
de Processamento (UCP) na arquitetura [3]. 
A Interface de Rede para Protocolo Probabilístico (IRPP) 
gera e recebe sinais, com o protocolo probabilístico, para 
efetuar a comunicação entre o módulo de controle 
(CONT) e o computador hospedeiro (CH). 
A Linha de Comunicação Determinística (LCD) é meio 
físico estabelecido para transportar os sinais entre a 
Interface para Rede com Protocolo Determinístico 
(IRPD) e as Unidades Remotas de Entrada e Saída 
(URESs), de modo bidirecional e provido de separação 
galvânica. 
As Linhas de Sensores e Atuadores (LSA) são os meios 
físicos utilizados para efetuar a comunicação entre as 
Unidades Remotas de Entrada e Saída (URESs) e os 



sensores e/ou atuadores instalados nos dispositivos de 
proteção (DSJ), nos contatores (Ks), nos transformadores 
de corrente (TCs), no transformador de potência (TRP) e 
no grupo gerador (GG) que está presente no sistema de 
distribuição de energia elétrica em questão. Essas linhas 
são separadas galvanicamente e providas de proteção 
contra interferências eletromagnéticas de modo comum e 
diferencial. 
Nos quadros de distribuição dos circuitos elétricos da 
SUBESTAÇÃO (ALM-3, 4 e 5), SISTEMA 
PLATAFORMA DE LANÇAMENTO (TIV, SIN e 
CEA), PREPARAÇÃO DE MOTORES (PCU, DEC e 
QFL) e CASAMATA (ASC, QIM e QFL) estão previstos 
interfaces locais (IHM_L) para permitir que os usuários 
acessem dos recursos do módulo de controle (CONT) de 
maneira remota. 
A Linha de Comunicação Probabilística (LCP) é meio 
físico que transporta os sinais entre a Interface para Rede 
com Protocolo Probabilístico (IRPP) e o Computador 
Hospedeiro (CH), de modo bidirecional. 
O computador hospedeiro (CH), o módulo de controle 
(CONT) e a Unidade Remota de Entrada e Saída (URES) 
instalada no quadro da SUBESTAÇÃO são supridos por 
sistema ininterrupto de energia elétrica (S_IN) que pode 
receber energia do transformador de potência (V_TRP) 
ou grupo gerador (V_GG). As demais Unidades Remotas 
de Entrada e Saída (URESs) são supridas por sistemas 
ininterruptos de energia elétrica (S_IN) que recebem 
energia dos circuitos alimentadores ou subalimentadores. 
As principais funções do computador hospedeiro (CH) 
estão concentradas em abrigar a Interface Homem-
Máquina (IHM) do sistema [4] e participar da 
transmissão e recepção de informações relacionadas com 
o programa de gerenciamento da arquitetura que está 
instalado no módulo de controle (CONT). 
Os recursos previstos na Interface Homem-Máquina 
(IHM) permitem que o operador utilize o sistema no 
modo automático. Nesse modo o operador tem que 
definir previamente uma seqüência de desligamento das 
cargas e outra para ativação. Após definidas essas 
seqüências é possível efetuar a comutação entre as fontes 
de energia elétrica de maneira programada, ou seja, o 
sistema efetua o desligamento, a comutação e o 
restabelecimento de energia para as cargas, temporizando 
e analisando o comportamento das correntes elétricas a 
cada passo da execução. 
 
4. Protótipo 
 
A Figura 3 apresenta os blocos previstos no protótipo que 
foi montado para avaliar a proposta de interface gráfica 
para operar com sistema automatizado de desligamento, 
comutação e restabelecimento de energia elétrica. No 
protótipo foi dada especial atenção na elaboração, 
operação e avaliação dos componentes gráficos que são 
utilizados na Interface Homem-Máquina (IHM) que 
efetua a tarefa desligamento, comutação e 
restabelecimento de cargas do sistema. 
 

IHM 

CH 

LCP 

SD 

E/S 

E/S 

 

 
Fig.3. Vista do protótipo. 

 
Na Figura 3, os blocos previstos no protótipo são: 
i) Interface Homem-Máquina (IHM), ii) computador 
hospedeiro (CH) e iii) sistema de desenvolvimento (SD). 
O computador hospedeiro (CH) utilizado é do tipo 
portátil com arquitetura Intel® de 64 bits e sistema 
operacional Windows 7®. A Interface Homem-Máquina 
(IHM) foi elaborada com os recursos disponíveis no 
ambiente integrado de desenvolvimento de um sistema 
comercial de Supervisão, Controle e Aquisição de Dados. 
O meio físico definido para efetuar a comunicação de 
dados (LCP), entre a supervisão e o de controle, utiliza o 
padrão EIA 232 na camada física. 
No bloco de controle é utilizado o sistema de 
desenvolvimento Cubloc CB-290 [5], que desempenha o 
ciclo de operação e as funções de processamento que são 
típicos de controlador lógico programável, além de gerar 
e receber os sinais, digitais e/ou analógicos, similares 
aqueles previstos nos sensores e atuadores da arquitetura. 
As interfaces físicas para a entrada e saída (E/S) de sinais 
são utilizadas para simular os sinais elétricos semelhantes 
aos gerados e fornecidos pela operação dos 
contatores (Ks), dispositivos de proteção (DSJs) e 
transformadores de corrente (TCs) que estão presentes no 
sistema de distribuição de energia elétrica. Esses sinais 
são aplicados e recebidos em terminais que estão 
instalados na placa do sistema de desenvolvimento (SD), 
como resultado de estímulos físicos que são realizados 
em chaves digitais e acionadores analógicos, além das 
ativações de sinalizações visuais que refletem as 
condições operacionais abrangidas pelos testes de 
validação da interface gráfica em questão. 
 
5. Programa de gerenciamento 
 
O programa de gerenciamento de informações que foi 
elaborado para atender o teste validação da interface 
gráfica dispõe de recursos para operar em Modo 
Automático. Nesse modo o usuário pode realizar os 
procedimentos de desligamento, comutação de fonte de 
suprimento e restabelecimento de energia elétrica para as 
cargas de maneira programada. Esse recurso contribui 
para minimizar as conseqüências oriundas de 
acionamentos inadvertidos de subsistemas e atuações de 
proteções por transitórios expressivos na rede de 
distribuição elétrica. 
O fluxograma analítico que representa uma seqüência 
específica de ações previstas nesse programa de 



gerenciamento, a qual foi utilizada na realização dos 
testes práticos realizados neste trabalho é apresentada na 
Figura 4. 
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Fig.4. Fluxograma analítico de gerenciamento. 
 
Cada etapa apresentada no fluxograma analítico é 
reconhecida pelo sistema de desenvolvimento (SD) por 
meio de estímulos que são aplicados nos botões digitais 
(Bd), nas chaves digitais (Cd) e nos acionadores 
analógicos (Aa). Como resposta aos estímulos aplicados, 
as sinalizações visuais digitais (SVd), que correspondem 
a operação dos contatores (K) e/ou dispositivos de 
proteção (DSJ), são ativadas e a Interface Homem-
Máquina (IHM) apresenta, por meio dos seus 
componentes virtuais, as sinalizações e outros detalhes 
que estão relacionados com a operação do sistema. 
 
6. Interface gráfica 
 
A principal função da Interface Homem-Máquina (IHM) 
está concentrada em servir de meio para o usuário 
realizar a parametrização, o comando e a supervisão das 
operações relacionadas com a arquitetura do sistema. 
Essa interface foi elaborada com os recursos contidos no 
ambiente de desenvolvimento de um sistema de 
Supervisão, Controle e Aquisição de Dados [6]. 

No Modo Automático o sistema apresenta para o usuário 
a janela mostrada na Figura 5. Nessa janela é possível 
observar a existência de três conjuntos de componentes 
gráficos virtuais (1, 2 e 3), que são utilizados para 
realizar automaticamente a tarefa de desligamento de 
cargas, comutação de fonte e restabelecimento de cargas. 
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Fig.5. Janela Modo Automático. 

 
Na Figura 5, o conjunto 1 contém os componentes 
gráficos para realizar as parametrizações relacionadas 
com as cargas atendidas pelo sistema de distribuição 
elétrico. O usuário do sistema ao estimular o botão de 
parametrização (Parametrizar) de uma determinada carga 
tem acesso aos campos que definem valores para: 
i) potência ativa, ii) retardo de tempo entre desligamentos 
de cargas, iii) retardo de tempo entre restabelecimento de 
cargas, e iv) prioridade no desligamento e 
restabelecimento de circuito. 
A visualização dos atuais valores parametrizados no 
sistema é apresentada no conjunto 2, sendo que estão 
presentes nesse leiaute de componentes gráficos as 
sinalizações para exibir: i) potência ativa (“Potência 
(W)”), ii) retardo de tempo entre desligamentos de cargas 
(“Ret. Desl. (0,01s)”), iii) retardo de tempo entre 
restabelecimento de cargas (“Ret. Lig. (0,01s)”), 
iv) prioridade no desligamento de circuito (“Prioridade 
Desl”), e v) prioridade no restabelecimento de circuito 
(“Prioridade Lig”). 
No conjunto 3 estão previstos componentes destinados 
para: i) visualizar o atual usuário, ii) visualizar o nível de 
acesso do usuário, iii) visualizar a data de acesso do 
usuário, iv) visualizar a hora de acesso do usuário, 
v) retornar para a Janela de Escolha do Modo de 
Operação, vi) validar a parametrização (“Validar 
Programação”) realizada no conjunto 1 anterior, 
vii) estabelecer valores nulos para os campos de 
parametrizados (“Reset”), vii) paralisar a seqüência de 
operação programada no sistema (“Para Operação”), 
viii) desligar cargas (“Desligar Cargas”) de modo 
automático em conformidade com os campos 
parametrizados, ix) ligar cargas (“Ligar Cargas”) de 
modo automático em conformidade com os campos 
parametrizados, x) comutar da concessionária para o 
grupo gerador (“Concessionária para GERADOR”) de 
modo automático em conformidade com os campos 
parametrizados, xi) comutar do grupo gerador para a 
concessionária (“Gerador para CONCESSIONÁRIA”) de 
modo automático em conformidade com os campos 
parametrizados, xii) desligar cargas, comutar da 
concessionária para o grupo gerador e ligar cargas 
(“Desligar / CONCESSIONÁRIA / Ligar”) de modo 



automático em conformidade com os campos 
parametrizados, xii) desligar cargas, comutar do grupo 
gerador para a concessionária e ligar cargas (“Desligar / 
GERADOR / Ligar”) de modo automático em 
conformidade com os campos parametrizados, e 
xiii) visualizar (“Visualizar Botões”) componentes 
gráficos presentes nessa janela em conformidade com a 
operação do sistema. O sistema efetua o desligamento 
dos circuitos seguindo uma seqüência que inicia com a 
carga de maior valor de prioridade (9, 8, ... e 1) e, o 
restabelecimento seguindo uma seqüência que inicia com 
a carga de menor valor de prioridade (1, 2, ... e 9). 
 
7. Testes práticos 
 
A validação dos recursos previstos na interface gráfica 
foi realizada com a adoção da seguinte estrutura: 
i) configurado o sistema de desenvolvimento para 
comunicar com interface gráfica que está instalada no 
computador hospedeiro e também, para receber e enviar 
os sinais elétricos equivalentes aos dos sensores e 
atuadores do sistema de distribuição elétrico, 
ii) elaborado o programa para atender os passos contidos 
no fluxograma analítico mostrado na Figura 4 e, 
iii) montado o leiaute de componentes virtuais contidos 
na interface gráfica apresentada na Figura 5. 
A execução dos testes foi realizada avaliando todos os 
recursos gráficos contidos na janela do Modo 
Automático. Nesse modo o sistema executou o 
desligamento programado das cargas em conformidade 
com a prioridade estabelecida, a comutação da fonte de 
energia elétrica com o mínimo de corrente circulando no 
sistema e o restabelecimento do suprimento de energia 
elétrica de acordo com a prioridade programada. 
 
8. Conclusões 
 
O objetivo de propor e avaliar os recursos gráficos de 
uma interface que foi elaborada para operar de maneira 
integrada com o sistema automatizado de desligamento, 
comutação e restabelecimento de energia elétrica para os 
circuitos alimentadores e subalimentadores de um setor 
de preparação e lançamento de veículos espaciais foi 
atingido neste trabalho. 
Os resultados positivos alcançados nos testes práticos 
realizados com o protótipo sugerem que na fase de 
utilização da interface gráfica com o sistema real será 
possível minimizar as operações inadvertidas de 
subsistemas e a atuação de dispositivos de proteção por 
transitórios elétricos, além de diminuir a exposição dos 
operadores em áreas consideradas de risco no 
mencionado setor de preparação e lançamento de 
veículos espaciais. 
Os recursos gráficos previstos na interface foram 
suficientes para atender a aplicação em questão, com 
expressividade para o entendimento do usuário do 
sistema, além de estar distribuídos de maneira que torna a 
sua utilização intuitiva. 
A estrutura utilizada na elaboração e integração da 
interface gráfica no sistema automatizado poderá ser 
adotada em outro tipo de aplicação com poucas 
modificações. 
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