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Resumo - Este trabalho apresenta um estudo associado
à possibilidade de extrair energia elétrica de linhas de
transmissão por meio de acoplamento indutivo com o uso
de bobinas. Para isso, considera-se um circuito
constituído, basicamente, por condutores posicionados
próximos à linha de transmissão. Apresenta-se uma
formulação analítica para o fenômeno, a qual permite a
avaliação da tensão induzida no sistema acoplado para
diferentes geometrias e número de espiras. Além disso,
realiza-se um procedimento para validar a modelagem
matemática utilizada para o cálculo da impedância
própria a fim de aplicá-la ao trabalho. Os resultados, que
são apresentados em valores por espira, permitem uma
análise simples da viabilidade da configuração escolhida.
Consequentemente, pode-se descobrir o número mínimo
de espiras da bobina utilizada em função da potência
necessária para a carga a ser alimentada.
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I. INTRODUÇÃO
O interesse pela transmissão de energia elétrica via ondas
eletromagnéticas, sem a utilização de fios, surgiu no final do
século XIX, com a proposta da teoria unificada do
eletromagnetismo, por Maxwell. Um dos precursores desse
tipo de transmissão foi Nikola Tesla, responsável por várias
patentes no âmbito do eletromagnetismo e especialmente na
transmissão de energia elétrica via ondas eletromagnéticas.
Desde então, diversas tecnologias têm sido investigadas nas
últimas décadas, como os trabalhos de [1-3]. Entre eles,
enaltecem-se os que se baseiam em raios-laser, em antenas
omnidirecionais e indução eletromagnética.
Os raios-laser podem ser utilizados de maneira eficiente
para transmissão de energia sem fio, mesmo em longas
distâncias, porém, esta não é uma opção prática para
aplicações do dia-a-dia, pois, além de exigir que o transmissor
e o receptor estejam diretamente visíveis um ao outro – sem
obstáculos, há um risco de que objetos que cruzem essa linha
de visada sejam incinerados. Modos radioativos em antenas
omnidirecionais, embora eficientes para transmissão de dados,
são inapropriadas para transmitir energia devido ao
espalhamento de energia em todas as direções, o que a torna
ineficiente. Antenas direcionais possuem o mesmo problema
dos raios-laser, com a adição da necessidade de um complexo
sistema de rastreamento de objetos móveis.
Para sistemas utilizando acoplamento indutivo, existem
vários esquemas atualmente sendo desenvolvidos e aplicados,
como as bobinas ressonantes acopladas. Neste experimento,
pesquisadores do MIT (Massachusetts Institute of
Technology) chegam à conclusão de que é possível aumentar
a distância entre as bobinas adicionando ressonância à
solução. Em seus primeiros experimentos, usando ressonância
magnética, eles foram capazes de transmitir energia suficiente
para acender uma lâmpada de 60 watts, a uma distância de
aproximadamente 2 metros utilizando um acoplamento
magnético que oscila a uma frequência de aproximadamente
10 MHz [3,4].
Especificamente em relação ao acoplamento indutivo, a
viabilidade da extração de energia elétrica de linhas de
transmissão de corrente alternada através do acoplamento
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entre a linha e um circuito constituído basicamente por
condutores posicionados próximos à mesma já foi
demonstrada nos trabalhos [5-7]. Porém, não se encontra na
literatura textos relacionados a dispositivos baseados em
acoplamento indutivo como o tratado neste trabalho. Destacase, portanto, a importância deste trabalho devido às
possibilidades de utilização e fins que o dispositivo pode
oferecer se sua viabilidade for comprovada. Destaca-se que a
transmissão de energia sem fio pode ser aplicada na
alimentação
de inúmeros equipamentos elétricos,
especialmente quando a mobilidade é necessária/desejada ou
quando o acesso é difícil e perigoso. Ademais, o presente
trabalho representa uma modificação daquele realizado em
[8].

caracteriza o fenômeno da indução eletromagnética a partir de
suas formas diferencial e integral, respectivamente, dadas por:
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- Vetor de campo elétrico.
- Vetor de densidade de fluxo magnético.

Destaca-se que a integral à esquerda da Equação (2) é a
força eletromotriz induzida – f.e.m. Os dois parâmetros são
dependentes da posição e tempo, ou seja, tem-se que
E(x, y, z, t) e B(x, y, z, t) . O potencial vetor magnético A e

II. MODELAGEM ELETROMAGNÉTICA DO
PROBLEMA

sua relação com B são dados, respectivamente, por:
μ
J
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A. Descrição do problema
Com o objetivo de facilitar sua compreensão, a Figura 1
mostra uma ilustração do problema avaliado. Uma linha de
transmissão com corrente alternada gera um campo
eletromagnético variável no tempo. O campo magnético,
denotado por H na Figura 1, atravessa uma bobina (condutor)
localizada em uma posição próxima das fases da linha de
transmissão. Por ser variável no tempo, o fluxo de densidade
magnética induz na bobina uma tensão induzida entre seus
terminais – lei da indução de Faraday. Se estes forem fechados
em forma de curto ou por meio de uma carga, uma corrente
induzida na bobina surgirá devido à tensão induzida. Seguindo
este princípio, almeja-se avaliar o uso de bobinas em paralelo
com a linha de transmissão para reaproveitamento da energia
contida no campo magnético.

(3)

B = A
(4)
Onde:
J = J(x, y, z, t) - Vetor densidade de corrente.
r
- Módulo do vetor que une o ponto de observação do
campo à fonte do mesmo.
µ
- Permeabilidade magnética do meio.

A representação final da Equação (3) é alcançada para a
condição em que a corrente I possua apenas uma direção e
possa ser considerada centrada no eixo do condutor, além de
âz corresponder ao versor que define a direção do eixo do
condutor. Outra hipótese considerada é a de que o problema
se encontra em regime permanente senoidal ou RPS, logo,
pode ser avaliado pelo uso de fasores.
A substituição da Equação (4) em (2), considerando a
notação indicada na Equação (3) e o uso do teorema de Stokes,
resulta em:

f .e.m. =  E  dlC = −  A  dlC 

tC
C
(5)

jωμ  I
f .e.m. = −
 dlL â Z   dlC
4π C  L r

Onde:
ω
- Velocidade angular.
âu
- Versor de direção de B .

Figura 1: Representação de uma bobina em paralelo a um condutor
fase genérico de uma linha de transmissão n-fásica.

Os índices C e L das integrais na Equação (5) representam,
respectivamente, integrações no condutor induzido – ponto de
observação do campo, e no condutor indutor – fonte do campo.
Como apresentado em [7], supõe-se uma linha de
transmissão n-fásica infinita, representada por condutores de
seção transversal desprezível, que podem ser tratados como
filamentares, e comprimento infinito, imersos no ar e
percorridos por uma corrente cossenoidal. Ademais, supõe-se
um objeto condutor, de comprimento l, paralelo à linha de
transmissão, como ilustrado na Figura 2. A resistividade do
solo é estimada por meio da profundidade complexa, denotada
por p [10]:

B. Tensão induzida para o caso geral de uma linha de
transmissão n-fásica
Como apresentado em [8], a configuração proposta neste
trabalho permite a desconsideração do acoplamento condutivo
nas condições de regime permanente da linha devido ao bom
isolamento entre sistema de extração de energia e à linha de
transmissão. Outro ponto omitido é o efeito de radiação devido
à baixa frequência do problema – 60 Hz, além do efeito
capacitivo, pelo fato do condutor que sofre uma tensão
induzida estar conectado ao solo.
A formulação do problema apresentado em [8] se baseia
nas deduções realizadas em [9]. A lei da indução de Faraday
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p=1
Onde:
σ
ρ

jωμσ , σ = ρ−1

Figura 3: Bobina multiespiras com N voltas bem próximas.

(6)

- Condutividade elétrica do solo.
- Resistividade elétrica do solo.

Figura 2: Representação do objeto condutor paralelo a um condutor
fase genérico de uma linha de transmissão n-fásica.

Figura 4: Detalhes geométricos da bobina multiespiras com N
voltas.

O uso do Método das Imagens para a análise do potencial
vetor magnético no objeto conduzido, seguido de sua
substituição na Equação (5), resulta na expressão para o
cálculo da força eletromotriz [7]:
n

f .e.m. = − jfμ 0 I l
i =1



ln



( Δx )2 + ( h +h +2p )2  ( Δx )2 + ( h − h )2  
(7)
ip
p
i
ip
i
s

 
  2π

i

n
( Δx )2 + ( h − h )2  ( Δx )2 + ( h +h +2p )2  
ip
i
p
ip
i
s

 
 

Onde:
µ0 - Permeabilidade magnética do ar.
I
- Valor eficaz da corrente na fase da linha.
hp
- Altura do condutor superior do objeto conduzido.
hs
- Altura do condutor inferior do objeto conduzido.
hi
- Altura da fase i.
Δxip - Distância horizontal entre a fase i e o sistema
conduzido.

A densidade de fluxo magnético sobre a bobina, como
indicado em [11], pode ser calculada pela lei de Biot-Savart
ou pelo uso do potencial vetor magnético, enquanto a
indutância é estimada a partir da lei da indução de Faraday, do
potencial vetor magnético ou por meio da integral de
Neumman. Todos os métodos resultam na mesma fórmula
para o cálculo da indutância de uma bobina multiespiras:
L = N2μ0a ln (8a rW ) − 2 , a  rW
(10)

C. Cálculo da indutância de uma bobina circular
multiespiras
Apesar das limitações encontradas para a construção de
bobinas com geometrias diferentes da circular, apresenta-se a
fórmula para o cálculo de loops circulares mono e multiespiras
e sua extensão para outras geometrias. Como proposto em
[11], a força eletromotriz induzida em um loop com uma
espira vale:
dψloop − único
dI
f.e.m.loop − único =
= Lloop − único
(8)
dt
dt
Onde:
Ψ
- Fluxo concatenado pela corrente I.
L
- Indutância da bobina.

Onde:
a
rw

III. RESULTADOS
A. Validação da modelagem matemática para cálculo da
indutância de bobinas multiespiras
Executou-se um experimento com o objetivo de comparar
os resultados de medição de bobinas com aqueles
apresentados por meio do uso da Equação (10). Um medidor
Hameg LCR-Bridge HM8118 e duas bobinas construídas de
forma manual, em que o número de espiras é estimado de
forma visual, foram utilizados. A bobina 1 possui 2,25 espiras,
73,04 mm de diâmetro do núcleo e 0,90 mm de fio, enquanto
a bobina 2 tem 3,15 espiras, 80,09 mm de diâmetro do núcleo
e 0,90 mm de fio. Os resultados apresentados na Tabela I
indicam a consistência da Equação (10) em relação aos
resultados experimentais, ainda que a bobina seja construída
de forma rudimentar e seu número de espiras estimado da

Para o caso de N espiras, como ilustrado na Figura 3 e 4,
têm-se que:
f.e.m.total = N f.e.m.loop − único 

(

)

dI 

f.e.m.total = N 2  Lloop − único 
dt 


- Raio da bobina.
- Raio do fio que compõe a bobina.

(9)

o que resulta na indutância da bobina multiespiras como N²
vezes o valor da indutância da monoespira.
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Tabela II: Comparação das geometrias em função da tensão
induzida por área e por perímetro

mesma maneira. Para a bobina 1, encontrou-se uma diferença
relativa de 10,68% e para a bobina 2, de 3,48%. O valor
medido na Tabela I apresenta a estimação e a incerteza
associada à precisão do equipamento utilizado.
Tabela I: Comparação das medições com valores estimados de
indutância por meio de fórmula para bobinas multiespiras
Valor
Medido (μH)
Estimativa via fórmula (μH)

Bobina 1
1,1644 ± 0,0042
1,04

Bobina2
2,2043 ± 0,0037
2,281

B. Análise da tensão induzida para um sistema monofásico
A tensão induzida em função da geometria do objeto
induzido consiste na primeira análise realizada. Para realizála, supõe-se uma linha monofásica infinita de corrente I = 100
A, com coordenadas (x,y,z) = (0,0,20) m, isto é, à 20 metros
de altura do solo. Os objetos conduzidos, como ilustrado na
Figura 5, se situam em (x,y,z) = (0;0,15;19,35) m. O objeto
base para comprimento é o retângulo da Figura 4, que possui
0,3 m de lado.
A análise é realizada por meio da implementação da
Equação (7) em rotina computacional. Os objetos são
discretizados na rotina e considerados como um conjunto de
segmentos condutores. A contribuição de cada elemento
condutor é contabilizada na forma de parcelas para estimar a
tensão induzida total no objeto. Tal procedimento permite a
estimação da tensão induzida de geometrias quaisquer de
forma prática, desde que a discretização realizada no objeto
condutor seja suficiente – algo que pode ser detectado pela
convergência do valor da tensão induzida com o aumento da
segmentação do objeto.

Objeto

Perímetro (m)

Área (m²)

Tensão
induzida por
área (V/m²)

1
2
3
4
5

1,2
0,942
0,971
0,971
0,849

0,090
0,071
0,045
0,045
0,090

2,076
2,638
4,032
4,273
2,069

Tensão
induzida por
perímetro
(V/m)
0,156
0,198
0,187
0,198
0,219

Considerando tais resultados, realizou-se a segunda análise
referente ao estudo do fio de cobre utilizado na bobina. Os
dados de corrente máxima admissível para as bitolas avaliadas
são as apresentadas por [12]. A Tabela III apresenta os
resultados obtidos para bobinas de uma espira. Assim, a tensão
induzida pode ser multiplicada pelo número de espiras a fim
de se obter o caso desejado.
Tabela III: Resultados de tensão induzida para uma linha
monofásica em função da bitola do condutor da bobina circular
Bitola (mm)
3,264
3,665
4,115
4,620
5,189

Tensão
(mV)
13,248
13,248
13,248
13,248
13,248

Resistência
(mΩ)
1,933
1,533
1,223
0,965
0,765

Indutância
(μH)
0,867
0,845
0,823
0,802
0,780

Impedância
(mΩ)
1,933
1,533
1,223
0,965
0,765

Destaca-se que, enquanto a tensão induzida praticamente
não se altera com o aumento da bitola, a impedância diminui
e uma maior corrente circula no sistema para fios mais
grossos. Ademais, deve-se considerar que uma carga colocada
em série diminuirá a corrente e, consequentemente, a potência
fornecida para sua alimentação. Para compensar tal efeito,
deve-se aumentar o número de espiras a fim de se obter o valor
nominal de corrente para a carga e avaliar sua viabilidade.

Figura 5: Configurações geométricas testadas para o objeto
induzido.

Do ponto de vista físico, a manutenção da tensão induzida
com o aumento da bitola do condutor que compõe a bobina se
deve a insignificativa alteração da área do objeto. Como a
tensão induzida é função do fluxo magnético que, por sua vez,
é função da densidade de fluxo magnético que atravessa uma
área, espera-se que o aumento da ordem de poucos mm no raio
dos condutores seja insignificante para os casos avaliados –
comportamento que aparece nas simulações realizadas.
Ademais, espera-se que a tensão induzida no objeto atue
como uma fonte para a carga a ser acoplada em série ao
condutor. Nesse caso, a potência extraída tende a ser constante
com a variação da carga.

Os resultados da Tabela II indicam que o triângulo com
vértice para baixo possui a maior tensão induzida por área de
objeto, enquanto o losango possui a maior tensão induzida por
perímetro ou comprimento de condutor. Esses resultados
indicam duas possibilidades de projeto para escolha da
geometria a ser desejada: para o caso de o espaço ser um fator
problemático, o triângulo com vértice para baixo é a melhor
escolha, enquanto a geometria mais eficiente do ponto de vista
econômico é a em forma de losango. Destaca-se que a bobina
circular, escolhida para análise devido à facilidade de
construção, é a terceira melhor escolha em relação a cada
parâmetro.

C. Análise da tensão induzida para um sistema trifásico
A análise referente ao estudo da bitola do fio de cobre
utilizado na bobina circular considera uma linha trifásica
infinita, com fases defasadas de 120º elétricos, corrente de 100
A e dispostas, respectivamente, em (x1,y1) = (0,0) m, (x2,y2) =
(0,5) m e (x3,y3) = (0,10) m à 20 m de altura. A bobina se situa
em (x,y,z) = (0;5;19,35) m e a estimação é realizada por meio
de rotina computacional e procedimento similar ao
apresentado no item anterior.
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A Tabela IV apresenta os resultados obtidos de impedância
e tensão induzida para cada bitola simulada para um solo com
resistividade nula. Percebe-se que a tensão induzida por espira
é 8,3% maior que o caso monofásico.
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Tabela IV: Resultados de tensão induzida em função da bitola para
linha monofásica
Bitola (mm)
3,264
3,665
4,115
4,620
5,189

Tensão
(mV)
14,351
14,351
14,351
14,351
14,351

Resistência
(mΩ)
1,933
1,533
1,223
0,965
0,765

Indutância
(μH)
0,867
0,845
0,823
0,802
0,780

Impedância
(mΩ)
1,933
1,533
1,223
0,965
0,765

IV. CONCLUSÕES
O trabalho apresenta um estudo sobre como calcular a
tensão induzida por um sistema composto por bobinas devido
à indução gerada por linhas de transmissão. Destaca-se que a
viabilidade de aplicação do sistema apresentado depende da
impedância e da potência da carga a ser alimentada. Por
exemplo, cargas de baixa impedância e potência inferior da
ordem de 1 W podem ser viáveis pelo número necessário de
espiras para realizar tal objetivo. Nesse sentido, os resultados
das Tabelas III e IV servem como estimativa da tensão
induzida e impedância por espira e permitem calcular a
corrente e potência resultante em uma carga ligada em série
ao sistema.
A aplicabilidade do sistema é vasta, podendo ser aplicada a
sensores dos mais diversos tipos e em dispositivos de
comunicação para controle e verificação de equipamentos
localizados em lugares isolados. Como exemplo, cita-se a
alimentação de antenas acopladas a transformadores que
permitam enviar sinais das condições do equipamento, além
de dispositivos que possam funcionar como atuadores para
troca do tap (derivação) de trafos.
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