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RESUMO 
 
Este artigo apresenta a concepção e construção de um sistema de detecção de descargas atmosféricas sobre 
uma torre ou um vão de L.T. Consiste em uma bobina de Rogowski conectada a um Circuito Condicionador de 
Sinal que, por sua vez, alimenta um Circuito Microcontrolado cujo microcontrolador é o PIC16F877A. Resultados 
de simulações para descargas atmosféricas com picos de corrente da ordem de quiloampères são obtidos 
fazendo uso dos aplicativos Circuit Maker e ATPDRAW. Resultados experimentais de operação do Circuito 
Microcontrolado são apresentados revelando desempenho esperado. Um sistema de transmissão sobre as 
descargas é também concebido e descrito neste artigo. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Descarga atmosférica, Detecção de descargas, Bobina de Rogowski, Transmissão remota de dados. 

1.0 - INTRODUÇÃO  

 
A presença de descargas atmosféricas, quer seja por incidência direta, pelo golpe (strike) de descarga 
atmosférica, quer seja indireta, por meio do surgimento de correntes induzidas nas estruturas das linhas de 
transmissão de energia elétrica, traz uma grande preocupação aos profissionais das empresas geradoras e 
transmissoras de energia elétrica. Os sistemas de transmissão de energia elétrica sofrem, por vezes, 
desligamentos provocados por surtos de manobra e surtos atmosféricos. Os primeiros podem ser controlados pela 
ação humana por meio de melhorias técnicas e operacionais sobre todo o sistema de transmissão; os surtos 
atmosféricos, entretanto, possuem causas pouco conhecidas e não se pode evitá-los (1). Há, portanto, certa 
preocupação por parte das companhias de transmissão de energia elétrica em minimizar os efeitos causados por 
esses surtos. Além disso, na situação de ocorrência de descarga atmosférica sobre o sistema de transmissão, é 
de interesse saber identificar pontualmente sobre qual torre ou vão de L.T. essa descarga ocorreu para fins de 
melhorar a qualidade do serviço de manutenção e promover em tempo hábil religamento das linhas de 
transmissão. 
 
Os efeitos de ocorrência de descarga atmosférica sobre estruturas de linhas de transmissão podem ser divididos 
basicamente em efeitos operacionais e fatais. O primeiro efeito leva à perda de receita por linha de transmissão 
fora de operação; o segundo põe em risco de morte a vida humana e de animais. Sobre esse aspecto, é crescente 
a preocupação das empresas que detêm ativos de transmissão, que buscam evitar penalizações impostas pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) motivadas pela indisponibilidade operacional de uma linha de 
transmissão, em prover energia elétrica aos seus consumidores. Nesse contexto, há a necessidade de se 
identificar de forma mais eficiente quando um desligamento se origina de uma descarga atmosférica. É, portanto, 
imprescindível adotar uma metodologia que identifique a localização com precisão do defeito ocorrido, em tempo 
real, em determinado vão de L.T. Com isso, reduz-se o tempo de manutenção em situações de intervenção sobre 
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o sistema transmissor de energia elétrica por sobretensões transitórias, melhorando assim o índice de 
desempenho operacional e, consequentemente, contribuindo para melhor qualidade da prestação de serviço da 
companhia transmissora. 
 
Este artigo apresenta um sistema eletrônico capaz de detectar a presença de descargas atmosféricas sobre linhas 
de transmissão de energia elétrica de maneira pontual; isto é, se ocorrido sobre ou a curta distância de uma 
determinada torre de um dado vão em uma linha de transmissão. Após a detecção, os dados referentes à 
localização da descarga, horário e outras informações pertinentes são transmitidos via enlace de rádio à Central 
de Operação mais próxima da empresa proprietária da L.T. para fins de intervenção sobre o sistema de 
transmissão de energia elétrica. O circuito de detecção pontual de descarga atmosférica, que possui caráter 
inovador e está sendo desenvolvido pelo Grupo de Trabalho LabMicro/Grupo de Fotônica/UFPE – CHESF, em um 
projeto de pesquisa entre a UFPE e CHESF, divide-se em dois sistemas: um sistema de detecção de descarga 
atmosférica propriamente dito, e um outro sistema de transmissão de dados via enlace de rádio. São 
apresentados neste artigo os resultados de simulações, feitas nos aplicativos Circuit Maker e ATPDRAW, do 
circuito de detecção de descargas atmosféricas. Testes em laboratório estão sendo realizados e seus resultados 
serão apresentados posteriormente. 

2.0 - MODELO DE SIMULAÇÃO ADOTADO PARA UMA TORRE DE LINHA DE TRANSMISSÃO 

 
O modelo de simulação computacional adotado pelos autores para obtenção do valor de corrente que flui sobre a 
torre em seu topo, meia altura e base (pé da torre) foi desenvolvido por Zhang et al (4) cujo objetivo é calcular a 
impedância de torre de uma linha de transmissão a partir de um modelo computacional. Esse modelo também 
permite obter informação de tensão entre dois pontos de algum trecho entre duas alturas da torre bem como 
informação pontual de corrente. Ele foi desenvolvido para que uma torre de linha de transmissão fosse vista pela 
corrente de descarga incidente no seu topo, como um conjunto de indutâncias e capacitâncias distribuídas ao 
longo de um comprimento, além da inserção obrigatória da resistência de terra. Isso é razoável, pois a literatura 
mostra que as torres, pelo fato de possuírem impedâncias maiores quando são mais altas ou quando atingidas por 
descargas com impulsos muito rápidos, apresentam um comportamento indutivo. Daí o modelo apresentar 
indutâncias séries com a corrente de descarga. É razoável, também, inserir capacitâncias entre o trecho 
considerado e o solo, pois há um deslocamento de cargas entre a torre e o solo.  Havendo, assim, uma ddp e, 
estando torre e solo separados pelo ar, que é um dielétrico, surge então uma capacitância. Antes de apresentar a 
estrutura projetada do modelo, será revisto aqui, segundo Zhang et al (4), o cálculo da capacitância e indutância 
por unidade de comprimento para cada trecho de torre. 

 
O cálculo da indutância e da capacitância por unidade de comprimento foi realizado a partir de uma aproximação  
da torre por uma forma geométrica conveniente e que traduz com boa fidelidade o comportamento de um sinal 
elétrico em algum trecho da torre. A figura do protótipo geométrico adotado para um trecho da torre consiste em 
um cone ceifado a certa altura cujos raios superior e inferior são R1 e R2, respectivamente, e é visualizada na 
Figura 1. O trecho de torre considerado está a uma altura h, e H é a altura total da torre. 
 

 
FIGURA 1 - Representação tipo cone ceifado para a torre de linha de transmissão e sua imagem espelhada 

(Método das Imagens) (adaptada de Zhang et al (4)). 
 

A metodologia desenvolvida para realizar tal cálculo consiste em encontrar o potencial elétrico em um dado ponto 

do espaço gerado pelo campo elétrico, E
r

, produzido por um trecho de torre ao qual se atribui uma dada 
distribuição de carga por unidade de comprimento,τ . Com essas informações de carga distribuída e potencial, 
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pode-se obter a capacitância também distribuída ao longo do comprimento do trecho de torre considerado. Antes 
de iniciar a metodologia de cálculo, os autores apresentaram algumas considerações listadas a seguir: 

• A corrente de descarga se dá na direção do eixo vertical, direção do eixo y; 
• A corrente de descarga viaja na velocidade da luz; 
• A resistência da torre é considerada nula. 

 
As expressões para a capacitância e a indutância distribuídas ao longo do eixo y em um dado ponto de altura h da 
torre ao terra elétrico são: 
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Para a representação de cone ceifado, o parâmetro geométrico A é dado por: ( )
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Diante das expressões encontradas para a capacitância e indutância distribuídas para cada trecho de torre a uma 
altura h do solo, pode-se gerar um modelo elétrico para representar a torre de linha de transmissão por um 
conjunto de indutâncias e capacitâncias, além da resistência de pé de torre. O modelo elétrico de simulação da 
torre foi projetado como ilustra a Figura 2. 

 
FIGURA 2 – Modelo de simulação para a torre de linha de transmissão (criado no ATPDRAW) com n≥20. 

 
2.1 Resultados das Simulações 
 
Para o caso da torre de uma linha de transmissão de tensão nominal de 230 kV da CHESF, altura 50 m, foram 
calculados os valores de cada conjunto LC, cada um representando um trecho de 2 m de torre e, juntos, totalizam 
25 conjuntos (n=25). A resistência de pé de torre escolhida foi de 20 Ω. Os dados necessários para determinar os 
valores de capacitância e indutância distribuídas de cada conjunto, obtidos pelas expressões de L e C 
apresentadas anteriormente, em função da altura em que se encontram, foram aqui omitidos por insuficiência de 
espaço. Uma vez obtidos os valores de L e C de cada conjunto, as tensões entre dois pontos da torre, com 
diferentes cotas, bem como o valor de corrente em algum ponto da torre podem ser calculados. A Figura 3 ilustra 
apenas a resposta da amplitude de corrente em função do tempo para três alturas na torre: topo, meio e base. 
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FIGURA 3 – Respostas da amplitude de corrente para uma descarga atmosférica padrão 1.2/50 de 4 kA de pico, 

no topo (verde), na meia altura (vermelho) e no pé (azul) da torre de 50 m utilizada. 
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Dependendo da altura da torre onde se deseje instalar o circuito, os resultados da simulação oferecem o valor do 
pico de corrente a partir do qual o circuito deve ser projetado. 

3.0 - PROJETO DOS CIRCUITOS ELETRÔNICOS PARA MEDIÇÃO DE PICO DE SINAL DE DESCARGA 
ATMOSFÉRICA 

 
A proposta de medição do valor de pico de um sinal de descarga atmosférica que flui através da malha em treliças 
de uma torre de linha de transmissão de energia elétrica, baseia-se no projeto de um sistema eletrônico composto 
por dois circuitos eletrônicos: o Circuito Eletrônico Condicionador de Sinal, cuja função é condicionar o sinal de 
descarga obtido dos terminais da bobina de Rogowski para ser entregue ao próximo estágio; e o Circuito 
Eletrônico Microcontrolado, que recebe o sinal do circuito anterior e faz a comunicação e controle do sistema 
transmissor de R.F. 
 
3.1 Concepção do Circuito Eletrônico Condicionador de Sinal 
 
O Circuito Eletrônico Condicionador de Sinal foi concebido de maneira a converter em valores de tempo e 
amplitude o sinal de descarga a ser medido, de maneira que tal sinal possa ser lido e tratado pelo Circuito 
Eletrônico Microcontrolado. O referido circuito é composto por um circuito RC dedicado ao sinal de descarga cujo 
valor de pico se deseja medir, bem como possui um conjunto de três estágios de amplificação. 
 
O circuito RC tem a função de converter o sinal de descarga em valores de tempo que sejam superiores àqueles 
correspondentes aos limites de temporização do microcontrolador utilizado, que é da ordem de 20 µs. Esse tempo 
já é superior ao tempo de crista do sinal de descarga, o que afetaria as medições sem a presença de um circuito 
atrasador, como é o caso do circuito RC dedicado. Os estágios de amplificação inseridos são compostos por 
amplificadores operacionais com resposta em frequência adequada, operando em sua configuração de 
amplificador não-inversor com ganhos que chegam à ordem de 100. A função dos estágios de amplificação é 
impor ao sinal medido e colhido na saída do circuito RC dedicado valores de amplitude que estejam numa faixa 
conveniente à leitura por meio da entrada analógica do dispositivo microcontrolador. 
 
O menor sinal medido pela entrada analógica do microcontrolador é da ordem de 20 mV, sendo essa a distância 
entre dois sinais que serão discriminados pelo microcontrolador. O valor de 20 mV, portanto, corresponde a um 
parâmetro de precisão do Circuito Microcontrolado. A Figura 4 apresenta o esquema elétrico do Circuito Eletrônico 
Condicionador de Sinal. 
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FIGURA 4 – Esquema elétrico do Circuito Eletrônico Condicionador de Sinal. 

 
3.2 Simulação do Circuito Eletrônico Condicionador de Sinal 
 
Nessa simulação, o sinal de descarga coletado pela bobina de Rogowski tem amplitude de no máximo 4 kA com a 
forma de um impulso atmosférico padrão cujo tempo de frente é de 1,2 µs, tempo de meia cauda de 50 µs e tempo 
de duração total de 200 µs (2) (3). O sinal presente nos terminais da bobina, por sua vez, possui amplitude 
máxima de 20 mV e será injetado na entrada do Circuito Eletrônico Condicionador de Sinal. A Figura 5 mostra o 
comportamento da tensão do sinal de descarga nos terminais de saída desse circuito e que deve alimentar o 
Circuito Eletrônico Microcontrolado, referente a uma descarga atmosférica cujo valor de tensão nos terminais da 
bobina de Rogowski tem amplitude máxima de 20 mV. Os resultados dessa simulação foram obtidos com o Circuit 
Maker. 
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FIGURA 5 – Sinal colhido na saída do Circuito Eletrônico Condiconador de Sinal. 

 
Dessa simulação, foram obtidos valores de correspondência, mostrados na Tabela I, entre a tensão de descarga 
injetada no Circuito Eletrônico Condiconador de Sinal e aquela obtida na saída desse Circuito. 
 

TABELA I – Correspondência de tensão entre a entrada e a saída do Circuito Eletrônico Condicionador de Sinal 
Vfonte 
(mV) 

Vsaída 
(V) 

Vfonte 
(mV) 

Vsaída 
(V) 

20 3,806 1 2,324 
19 3,728 0,9 2,316 
18 3,650 0,8 2,308 
17 3,572 0,7 2,301 
16 3,494 0,6 2,293 
15 3,416 0,5 2,285 
14 3,338 0,1 2,254 
13 3,260 0,01 2,2468 
12 3,182 0,001 2,2461 
11 3,104 
10 3,026 
5 2,636 
1 2,324 

Obs: O PIC a ser 
utilizado possui 

uma precisão de 
20 mV em sua 

entrada analógica. 
 
A observação acima está relacionada com o fato de os sinais de descarga (Vfonte) com diferença de 0,1 mV 
possuírem sinais de saída correspondentes com diferença de apenas 8 mV aproximadamente. Como o PIC a ser 
utilizado possui uma precisão de 20 mV, então esses sinais consecutivos poderão ser tratados como um único 
valor de leitura do PIC inferindo um erro de escala. Por isso, o circuito acima está limitado à medição de valores de 
tensão da fonte (na verdade, essa tensão será colhida nos terminais da bobina de Rogowski a ser utilizada no 
experimento) entre 1 mV e 20 mV. O limite superior de 20 mV é imposto pela própria bobina de Rogowski. 
 
3.3 Concepção, Condicionamento e Testes do Circuito Eletrônico Microcontrolado 
 
O Circuito Eletrônico Microcontrolado como já foi apresentado, tem como seu elemento principal o 
microcontrolador PIC16F673A (11), do fabricante Microchip, e sua montagem traz duas interfaces de visualização. 
Uma das interfaces compreende um conjunto de oito leds que acenderão, traduzindo uma palavra binária que será 
correspondente a um sinal de descarga medido e uma segunda interface através da comunicação serial entre o 
PC e o circuito. Daí a precisão de leitura do microcontrolador ser de 20 mV, advinda da conversão interna 
realizada a partir do quociente entre a tensão de alimentação do PIC (5,1 V) e o número de conversões possíveis 
(255 conversões, devidas a oito níveis binários, excluindo-se o zero). Esse Circuito, composto principalmente pelo 
PIC16F873A, foi construído e testado, e alguns valores de correspondência entre a tensão lida na entrada 
analógica do microcontrolador e sua palavra binária com a tensão interpretada pelo microcontrolador, foram 
levantados e estão apresentados na Tabela II. O firmware desenvolvido foi aqui omitido por limitação de espaço. 
Esses valores também podem ser vistos na tela de um notebook pelo uso de um software de hyperterminal 
gratuito para a porta serial RS-232C, conhecido por RogerCom. 
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TABELA II - Correspondência entre a tensão lida na entrada analógica do microcontrolador e sua palavra binária 

com a tensão interpretada pelo microcontrolador. 

Vfonte 
(volts) Palavra binária gerada 

Resposta em volts do 
microcontrolador 

(leds) 
2,10 01100010 1,96 
2,14 01100100 2,00 
2,22 01110001 2,26 
3,10 10011010 3,08 
4,00 11001010 4,04 
4,60 11101111 4,78 
4,83 11111001 4,98 

 
3.4 Metodologia a ser Utilizada para os Futuros Testes em Laboratório Gerador de Impulsos Atmosféricos 
 
Como já foi enfatizado, pretende-se desenvolver um circuito eletrônico capaz de medir o valor de pico de uma 
descarga atmosférica, utilizando elementos conhecidos e de baixo custo. A partir da geração do sinal de descarga 
atmosférica, esse sinal incidirá sobre uma haste metálica devidamente aterrada. A bobina de Rogowski que 
envolve a haste em sua meia altura colherá um sinal de tensão proporcional à corrente de descarga atmosférica 
aplicada a essa haste. Os terminais da bobina, por sua vez, estarão conectados ao Circuito Eletrônico 
Condicionador de Sinal cuja função é adaptar esse sinal de descarga para que possa ser medido pelo próximo 
estágio, o Circuito Eletrônico Microcontrolado. Por fim, acoplado ao Circuito Microcontrolado está um PC, como 
um notebook onde se poderá visualizar o valor de pico do sinal de descarga desejado. 

4.0 - CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO REMOTA DE DADOS POR ENLACE DE RÁDIO 

 
O procedimento aqui desenvolvido para a medição do valor de pico de um sinal de descarga atmosférica se 
baseia numa aplicação específica sobre as torres de linhas de transmissão. Essas torres, em sua grande maioria, 
estão situadas em regiões remotas. Isso exige que um sistema de transmissão de dados seja concebido para 
informar à Companhia de transmisssão de energia a ocorrência da descarga atmosférica. A Companhia 
normalmente toma conhecimento da falta, mas sem a precisão exigida. A precisão poderá ser dada pelos circuitos 
anteriormente descritos; porém, a transmissão da informação em tempo real será proporcionada por um sistema 
de R.F. que ficará responsável pelo tratamento dos dados e envio das informações obtidas de cada torre a uma 
central de operações da Companhia. 
 
O sistema de R.F. proposto, cujos testes de laboratório estão sendo atualmente realizados, é um sistema 
composto de diversos dispositivos de uso corrente em eletrônica, constituindo um circuito de comunicação sem fio 
entre cada torre e a central de operações da referida Companhia. Entre esses dispositivos, pode-se destacar o 
microcontrolador, que tem a função de configurar o módulo, controlar o acesso dos periféricos ao barramento de 
dados e empacotar os dados no protocolo próprio do circuito de R.F. propriamente dito, conhecido como Kit 
Dolphin (5) (6) (7) (8); o driver tri-state, que é um chip cuja função é impedir que dois dispositivos tentem usar o 
barramento de dados ao mesmo tempo, causando uma colisão; e o Max232, que tem a finalidade de 
compatibilizar eletricamente os dados trocados entre os elementos do circuito. 
 
O dispositivo, ou circuito de R.F., por sua vez, é o responsável por efetivamente realizar o enlace sem fio. Para 
isso, optou-se por uma solução avançada com o uso do kit Dolphin da Texas Instruments©, que implementa uma 
comunicação fim-a-fim por meio do transceptor TRF6903 (7), em que toda comunicação intermediária de dados e 
configuração é realizada por meio de uma simples interface serial EIA-RS232 usando um cabo serial DB-9. Desse 
modo, dispõe-se de um dispositivo ágil e versátil que conta com uma tecnologia moderna em matéria de 
transceptores de R.F. O dispositivo de R.F. possui um protocolo de interface próprio desenvolvido pela Texas 
Instruments©.  Assim, qualquer dado que deva ser transmitido por esse dispositivo deve obedecer a tal protocolo. 
A configuração e o controle do dispositivo de R.F. ficaram a cargo do microcontrolador PIC16F877A (9) (10) da 
Microchip©, que é um dos mais difundidos microcontroladores do mundo, utilizado em inúmeras aplicações 
industriais. A função do microcontrolador durante a inicialização do sistema é configurar o dispositivo de R.F. 
conforme as necessidades básicas do projeto, tais como: Baud rate de 19,2kbps; 01 start bit, 01 stop bit, 08 bits 
de dados sem paridade; pacotes de 18 bytes de dados por transmissão; comunicação em canal simples sem uso 
de frequency hopping; e portadora FSK em 915 MHz (ISM Norte-Americana), importante na aplicação em 
ambientes hostis como é o caso das torres de L.T. sob forte campo eletromagnético. 
 
Durante a operação normal, o microcontrolador deve empacotar os dados numa forma em que seja entendida pelo 
protocolo interno do dispositivo de R.F. para que sejam transmitidos, bem como desempacotá-los na recepção, 
fazendo com que apenas os n bytes de dados sejam entregues aos destinos (torres e central de operações). 
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Portanto, o microcontrolador opera como o host do ponto de vista da aplicação do dispositivo de R.F. O 
microcontrolador PIC16F877A possui uma porta de comunicação serial USART (Universal Synchronous 
Asynchronous Receiver Transmitter) também conhecida como SCI (Serial Communications Interface) que pode 
ser compatibilizada com o protocolo EIA-RS232C com o uso de um único chip, visto que a comunicação serial do 
PIC e a do PC possuem o mesmo protocolo de comunicação e diferem apenas nos níveis de tensão da interface 
elétrica. Essa compatibilização é realizada pelo chip MAX232 da Texas Instruments©. Ela é necessária uma vez 
que os dados advindos da porta serial do Dolphin serão convertidos para o serial EIA–RS232 antes de serem 
entregues ao microcontrolador, e esse padrão mapeia os 0s e 1s lógicos em níveis elétricos diferentes do TTL 
empregado pelo microcontrolador. 

5.0 - CONCLUSÃO 

 
O estudo de uma torre de L.T. pelo método de Zhang (4) possibilitou visualizar o comportamento da tensão entre 
duas alturas distintas na torre e, principalmente, o que é de interesse para este artigo, a distribuição de corrente 
em qualquer altura sobre ela. Simulações utilizando os aplicativos Circuit Maker e ATPDRAW comprovam a 
eficácia do método. O conhecimento do valor do pico de corrente para diferentes alturas da torre possibilita 
dimensionar o circuito de medição desse pico. 
 
As simulações realizadas com sinais de descargas de 4 kA mostraram que uma bobina de Rogowski usada na 
captação de uma descarga atmosférica, conectada a um Circuito Eletrônico Condicionador de Sinal, que alimenta 
um Circuito Eletrônico Microcontrolado (utilizando o microcontrolador PIC16F877A) constitui um sistema eficaz na 
medição de picos de corrente de alta intensidade e curta duração. Resultados de ensaios experimentais com o 
Circuito Eletrônico Microcontrolado, como mostrado na Tabela II, confirmam seu bom desempenho. Para uma 
faixa de tensões fornecidas pela bobina de Rogowski, cujo valor máximo nesse caso particular foi de 20 mV, o 
Circuito Eletrônico Microcontrolado forneceu 255 conversões, cada uma representada por uma palavra binária de 
oito bits. 
 
O sistema de radioenlace para a transmissão dos dados referentes aos picos de correntes medidos, bem como 
daqueles referentes ao momento de descarga, localização e outros dados pertinentes ao sistema, encontram-se 
em testes, e resultados conclusivos em campo serão divulgados em futuro próximo. Esse sistema possui 
modulação digital tipo FSK que proporcionará melhor imunidade eletromagnética nas proximidades da região de 
campo eletromagnético intenso das linhas de transmissão de energia elétrica. Os testes para detecção e medição 
do valor de pico de correntes de descargas atmosféricas serão realizados em laboratório de alta tensão para 
ensaios de impulsos atmosféricos de corrente sobre estruturas metálicas, que possui instrumentação dedicada a 
esses tipos de experimentos sob a coordenação de pessoal técnico-científico em âmbito acadêmico. O 
condicionamento do sistema de detecção e medição do valor de pico de descargas atmosféricas se dará em 
campo sobre vãos de testes de linhas de transmissão desativados pertencentes à CHESF. Os testes em campo 
do sistema de radioenlace, no entanto, serão realizados sobre vãos de testes de linhas de transmissão ativados 
também pertencentes à CHESF. Esses testes terão o devido acompanhamento técnico e operacional da CHESF. 
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