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Por Roberto Menna Barreto*

Capítulo XI

Técnicas para o controle de interferências no 
projeto, instalação e manutenção de sistemas 
eletrônicos em ambientes de alta tensão

	 Quando	 abordamos	 a	 operação	 de	 sistemas	

eletrônicos,	somos	induzidos	a	pensar	na	Lógica	Clássica,	

caracterizada	 por	 dois	 valores	 exclusivos	 (verdadeiro	 ou	

falso),	ou	Lógica	do	Terceiro	Excluído	(nem	verdadeiro	nem	

falso,	ou	falso	e	verdadeiro).

	 Ao	considerarmos	a	instalação	de	sistemas	eletrônicos,	

naturalmente	 transportamos	 esta	 forma	 extremamente	

simplificada	 de	 pensamento	 para	 o	 mundo	 e	 somos	

impelidos	a	colocar	na	categoria	de	“magia	negra”	 tudo	

o	 que	 contraria	 uma	 determinada	 estrutura	 lógica	 pré-

concebida	de	funcionamento	como,	às	vezes,	são	referidos	

os	problemas	de	interferência	eletromagnética.

	 A	 colocação	 dos	 problemas	 de	 interferência	

eletromagnética	na	categoria	de	“magia	negra”	representa,	

na	verdade,	a	maior	dificuldade	para	o	tratamento	objetivo	

deste	 aspecto,	 sempre	 presente	 em	 qualquer	 sistema	

eletrônico,	fazendo:

•	 as	 consequências	 destes	 fenômenos	 não	 serem	

devidamente	 quantificadas,	 nomeadamente	 em	 termos	

dos	custos	associados;

•	 os	 problemas	 serem	 tratados	 isoladamente	 e	 somente	

quando	aparecem,	nunca	de	forma	sistemática.

	 A	 melhoria	 do	 nível	 de	 proteção	 eletromagnética	

das	 instalações	 de	 sistemas	 eletrônicos	 garante	 uma	

redução	 significativa	 dos	 custos	 associados	 a	 problemas	

de	interferência.	Tanto	dos	custos	diretos,	com	a	reposição	

de	 equipamentos	 danificados	 e	 ocupação	 excessiva	 das	

equipes	de	manutenção,	como	–	e	principalmente	–	dos	

custos	indiretos	relacionados	com	a	paralisação	ou	o	mau	

funcionamento	 de	 setores	 automatizados,	 justificando	

plenamente	os	investimentos	neste	sentido.

Como os problemas de interferência são 
agravados e perpetuados (sistemas de 
aterramento)

	 Compatibilidade	 Eletromagnética	 (EMC)	 pode	 ser	

definida	como	a	capacidade	de	um	dispositivo,	unidade	de	

equipamento	ou	sistema	de	funcionar	satisfatoriamente	no	

seu	ambiente	eletromagnético	sem	introduzir,	ele	próprio,	

perturbações	eletromagnéticas	intoleráveis	naquele	local.

	 No	 que	 se	 refere	 às	 características	 EMC	 dos	

equipamentos	 isoladamente,	 podemos	 considerar	 que	

hoje	em	dia	existe	um	amplo	suporte	tecnológico	para	o	

controle	de	 interferência	 eletromagnética.	 Isto	permite	 a	

qualificação	 dos	 equipamentos	 para	 o	 cumprimento	 de	

normas	 EMC,	 assim	 como	 aquelas	 inerentes	 à	 Diretiva	

EMC	(referenciadas	pelo	IEC),	as	quais	objetivam	garantir	a	

operação	correta	destes	equipamentos	nos	seus	ambientes	

de	operação.

Teste

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-5

IEC 61000-4-6

Descrição

Descarga 
eletrostática

Imunidade 
radiada

Surtos

Tensões 
induzidas

Nível de teste

 +/- 6 kV contato; +/- 8 
kV ar

 10 V/m

+/- 4 kV L-T e +/- 2 kV 
L-L para sinais e AC;

 +/- 2 kV L-T e +/- 1 kV 
L-L para DC

 10 V

Alguns dos requisitos de imunidade para 
equipamentos de automação em subestações 
elétricas (sem ser em áreas controladas)

	 Entretanto,	 quando	 consideramos	 a	 instalação	 de	

equipamentos	 eletroeletrônicos,	 em	 particular	 no	 Brasil	

onde	 ainda	 não	 existe	 uma	 normalização	 abrangente	

em	EMC,	compondo	um	sistema	eletrônico	(automação,	

telecomunicações,	 instrumentação,	 etc.)	 uma	 nova	

situação	se	apresenta,	qual	seja:

1)		 o	nível	de	emissão/imunidade	de	cada	equipamento	

não	 está	 claramente	 definido,	 a	 menos	 que	 haja	 a	

comprovação	 de	 cumprimento	 com	 normas	 EMC	

específicas;

2)		 o	nível	de	emissão/imunidade	do	sistema	eletrônico	

não	é	necessariamente	o	mesmo	nível	dos	equipamentos	

que	 o	 compõe	 devido,	 por	 exemplo,	 aos	 cabos	 de	
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com	 a	 instalação	 de	 novos	 equipamentos	 ou	 modificações	 das	

instalações	existentes.

	 Uma	 configuração	 EMC	pode	 ser	 favorecida	 na	 implantação	 de	

um	sistema	eletrônico,	exigindo-se	que	cada	unidade	de	equipamento	

cumpra	com	normas	EMC,	que	abordam	tanto	o	aspecto	de	emissão	(o	

equipamento	se	constituindo	em	uma	fonte	de	perturbação	EM)	como	

de	imunidade	(o	equipamento	não	sendo	afetado	por	perturbações	EM	

no	ambiente).

	 Entretanto,	 deve-se	 ter	 em	 mente	 que	 quando	 equipamentos	

são	 interconectados,	 compondo	 um	 sistema	 eletrônico	 (automação,	

telecomunicações,	 proteção,	 controle,	 etc.),	 o	 nível	 de	 imunidade	

do	 sistema	 é	 normalmente	 menor	 que	 o	 nível	 de	 imunidade	 de	

cada	 equipamento	 isolado,	 devido,	 principalmente,	 aos	 cabos	 de	

interconexão.		

	 E	que,	para	instalações	específicas,	por	exemplo,	em	subestações	

elétricas,	é	de	se	esperar	a	necessidade	de	implementação	de	medidas	

de	 proteção	 complementares	 face	 às	 diferentes	 influências	 presentes	

nestes	 ambientes,	 conforme	 abordado	 no	Capítulo	 I	 –	 Influência	 de	

sistemas	de	alta	tensão	em	sistemas	eletrônicos,	entre	elas:

•	 Tensões	 induzidas	 em	 sistemas	 de	 telecomunicações	 (sistemas	

eletrônicos,	 de	 automação,	 controle,	 sinalização,	 etc.)	 com	 linhas	

metálicas;

•	Interferência	com	sistemas	de	rádio;

•	Perturbações	eletromagnéticas	conduzidas;

•	Descargas	atmosféricas;

•	Perturbações	eletromagnéticas	radiadas;

•	Elevação	do	Potencial	de	Terra	(GPR	–	Ground	Potential	Rise).

interconexão	 que	 tornam	 o	 sistema	mais	 vulnerável	 à	 influência	 de	

perturbações	radiadas;

3)		 os	 níveis	 de	 perturbações	 eletromagnéticas	 podem	 diferir	

drasticamente	 daqueles	 normalmente	 usados	 como	 referência	 na	

elaboração	das	normas	EMC.

	 Desta	 forma,	 sistemas	 eletrônicos	 são	 passíveis	 de	 sofrerem	

problemas	de	interferência,	mesmo	quando	os	equipamentos	instalados	

cumprem	com	normas	EMC.

	 Como	 as	 diversas	 tecnologias	 usadas	 em	 uma	 dada	 instalação	

ficam	necessariamente	interligadas	pelo	sistema	de	aterramento,	o	qual	

também	é	a	base	de	praticamente	todas	as	medidas	de	proteção	EMC	

que	podem	ser	implementadas	(filtragem,	blindagem,	proteção	contra	

tensões	 transitórias,	etc.),	o	sistema	de	aterramento	representa,	assim,	

o	 aspecto	 de	maior	 importância	 a	 ser	 considerado	 para	 assegurar	 a	

operação	correta	de	sistemas	eletrônicos.

	 Em	 uma	 instalação	 podem	 existir	 diferentes	 “sistemas	 de	 terra”,	

como	 são	normalmente	 chamados,	 assim	como:	 terra	AC;	 terra	DC;	

terra	de	RF;	terra	de	proteção;	terra	de	sinal;	terra	do	pára-raios;	etc.

	 Além	disso,	existem	diversos	pontos	(“ground	points”)	para	serem	

“aterrados”	nestes	diferentes	“sistemas	de	 terra”,	assim	como	o	“terra	

(massa)	lógico”,	o	terra	(massa)	da	carcaça,	o	terra	(massa)	da	blindagem,	

etc.	

	 O	 circuito	 interligando	 todos	 estes	 diferentes	 “terras”,	 “massas”,	

“grounds”	é	chamado	de	sistema	de	aterramento,	que	requer	um	projeto	

específico	e	muito	preciso	para	atender	às	necessidades	de	segurança	

e	 proteção	 contra	 raios	 e,	 ao	mesmo	 tempo,	 garantir	 o	 controle	 de	

interferência	em	uma	instalação.	Não	existe	um	“pré-projeto”	para	a	

implementação	de	 sistemas	 de	 aterramento,	 pois	 cada	 instalação	de	

sistema	eletrônico	tem	as	suas	próprias	particularidades.

	 Entretanto,	em	lugar	de	um	projeto	específico,	o	que	é	feito	muitas	

vezes	 é	 a	 implementação	 do	 sistema	 de	 aterramento	 baseada	 em	

somente	dois	ou	três	critérios,	tais	como:	a	resistência	de	terra	deve	ser	

inferior	a	5	ohms;	a	configuração	em	estrela	deve	ser	implementada;	

deve-se	evitar	os	“loops	de	terra”;	deve-se	 fazer	uma	equalização	de	

potencial;	 etc.	Mas	 estes	 critérios	 não	 são	 suficientes	 e	 nem	mesmo	

necessários.

	 A	 consequência	 é	 um	 número	 bastante	 elevado	 de	 problemas	

sempre	 que	 ocorre	 uma	 situação	 de	 risco,	 assim	 como	 aquelas	

originadas	 por	 raios,	 por	 exemplo.	 Assim	 se	 inicia	 uma	 busca	 por	

produtos	especiais,	tal	como	um	“super	DPS”	(Dispositivo	de	Proteção	

contra	Surtos)	que	possa	resolver	o	problema,	quando,	na	verdade,	o	

problema	é	de	outra	categoria.

Procedimentos EMC necessários à instalação de 
sistemas eletrônicos

	 No	controle	de	interferência,	o	que	se	procura	não	é	a	eliminação	

do	ruído,	mas	um	compromisso	entre	diferentes	fontes	de	perturbação	

eletromagnética	de	forma	que	o	ruído	total	acoplado	no	circuito	não	

cause	interferência.

	 Neste	 contexto	 se	 torna	 imprescindível	 a	 implantação	 de	 um	

tratamento	 sistemático	 na	 área	 da	 Compatibilidade	 Eletromagnética,	

Survey EMC

Campos EM

• E e H (60 Hz)

• RF

Elétrica

Raios

Normas EMC

Níveis EMC dos 

equipamentos 

Nível EMC do 

sistema diferente dos 

equipamentos

Ambiente não comercial 

ou industrial

Projeto EMC

Aterramento

Blindagem

Cabeação

DPS

Topologia

Filtros

etc.

Instalação de sistemas eletrônicos
	 A	 forma	 mais	 eficaz	 (custo-benefício)	 para	 se	 responder	

objetivamente	 às	 diversas	 possibilidades	 para	 o	 surgimento	 de	

problemas	 de	 interferência	 (EMI	 –	 Electromagnetic	 Interference)	 na	

instalação	de	sistemas	eletrônicos	é	por	meio	da	implantação	de	um	

plano	de	controle	de	interferência.

	 Este	plano	é,	essencialmente,	um	cronograma	de	trabalho	específico	

para	a	área	EMC,	definindo	as	ações	e	seus	tempos	de	execução	que	

deverão	ser	levadas	em	consideração	ao	longo	da	instalação	do	sistema	

eletrônico,	de	forma	a	se	identificar	e	solucionar	todas	as	situações	em	

potencial	para	a	ocorrência	de	problemas	de	EMI.
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Medição de Campos EM

	 Para	 se	 garantir	 o	 desempenho	 adequado	 e	 um	 menor	 custo	

associado	 na	 instalação	 de	 um	 sistema	 eletrônico	 –	 em	 particular	 no	

Brasil	 onde	 ainda	 não	 existe	 uma	 normalização	 abrangente	 em	 EMC	

para	os	equipamentos	–	é	extremamente	importante	o	levantamento	do	

ambiente	eletromagnético	em	que	o	sistema	irá	operar,	permitindo,	assim,	

a	sua	consequente	adaptação	a	este	ambiente.	Desta	forma,	a	topologia	

do	sistema,	seus	cabos	de	interconexão,	a	configuração	do	sistema	de	

aterramento,	 entre	 outros	 aspectos,	 podem	 facilmente	 comprometer	 o	

atendimento	da	compatibilidade	eletromagnética	pretendida.

	 Um	plano	 de	 controle	 de	 interferência	 deve	 incluir	 as	 seguintes	

fases:

Planejamento EMC – nesta	parte	é	caracterizada	a	descrição	geral	do	

sistema	eletrônico	a	ser	instalado,	o	seu	cronograma	de	instalação	e	as	

pessoas	envolvidas	com	as	respectivas	funções	e	responsabilidades	na	

área	EMC.

Análise EMC – nesta	parte	é	desenvolvida	uma	visão	crítica	das	situações	

de	EMI:

•	Caracterização	do	ambiente	eletromagnético,	onde	os	objetivos	são	

a	identificação	das	diferentes	fontes	de	perturbações	eletromagnéticas	

que	poderiam	ocasionar	problemas	de	EMI	e	a	determinação	dos	níveis	

destas	perturbações	identificadas	por	meio	de	medições	e/ou	previsões;

•	Situações	em	potencial	para	EMI,	onde	o	objetivo	é	a	identificação	

das	situações	críticas	para	ocorrência	de	EMI,	as	quais	incluem	tanto	

os	problemas	de	EMI	 internos	ao	sistema,	como	aqueles	externos	ao	

sistema.

Projeto EMC –	 nesta	 parte	 as	 diversas	 medidas	 de	 proteção	 são	

projetadas	e	implementadas	de	acordo	com	as	situações	em	potencial	

para	EMI	identificadas	anteriormente,	naturalmente	dando	uma	maior	

ênfase	ao	sistema	de	aterramento.

Conclusão


