
30

A
po

io

O Setor Elétrico / Março de 2009
Co
mp
at
ib
il
id
ad
e 
El
et
ro
ma
gn
ét
ic
a 
em
 S
is
te
ma
s 
El
ét
ri
co
s

Por Roberto Menna Barreto*

Capítulo III

Acoplamento de campos elétricos

 O ambiente eletromagnético em que um 

equipamento é colocado para operar está, naturalmente, 

cada vez mais poluído devido aos diversos equipamentos 

eletroeletrônicos disponibilizados no mercado. Um 

exemplo das intensidades de campo presentes no dia-

a-dia está apresentado na tabela a seguir:

EMISSOR

Raio

Manobras na MT

Rádio FM

Walkie-talkie

Celular

Radar

Forno MOO

FREQUÊNCIA

30 kHz a 3 MHz

75 MHz

100 MHz

450 MHz

900 MHz

1 GHz

2,45 GHz

CAMPO

10 A/m a 500 m

5 kV/m a 1 m

1 V/m a 500 m

10 V/m a 1 m

20 V/m a 1 m

40 V/m a 500 m

1,5 V/m a 1 m

	 Sistemas	eletrônicos	podem	ser	sensíveis	à	influência	

do ruído acoplado por campos eletromagnéticos, 

função	 da	 amplitude	 e	 da	 faixa	 de	 frequência.	 Por	

exemplo, com a substituição de relés eletromecânicos 

por circuitos eletrônicos para o controle e proteção em 

subestações	 elétricas,	 a	 ocorrência	 de	 problemas	 de	

interferência	é	um	fato	comum	associado	a	manobras	

nas subestações.

 Os dois mecanismos básicos para se evitar o 

acoplamento de ruído devido aos campos presentes no 

ambiente (elétricos, magnéticos e eletromagnéticos) são 

o “aterramento”, analisado em capítulos subsequentes, 

e a “blindagem”.

	 Para	 o	 estudo	 da	 “blindagem”,	 existem	 três	 tipos	

de acoplamento a considerar: acoplamento capacitivo, 

representando a interação de campos elétricos entre 

dois circuitos (muitas vezes chamado de acoplamento 

eletrostático, o que não é apropriado, uma vez que 

os campos não são estáticos); acoplamento indutivo, 

ou magnético, representando a interação de campos 

magnéticos entre dois circuitos; e acoplamento 

eletromagnético ou radiação, representando a interação 

de campos eletromagnéticos na região de campos 

distantes.  As técnicas para solução de problemas de 

interferência	 devido	 ao	 acoplamento	 capacitivo	 e	

ao acoplamento indutivo, quando aplicadas juntas, 

são normalmente adequadas para a solução do 

acoplamento eletromagnético.

Acoplamento capacitivo
	 De	forma	a	simplificarmos	a	análise	do	acoplamento	

capacitivo, a interação dos campos elétricos entre dois 

circuitos será representada por meio de capacitâncias 

parasitas (como se todos os campos entre os elementos 

estivessem	 confinados	 no	 interior	 de	 pequenos	

capacitores), permitindo assim trabalharmos somente 

com uma variável (tempo) na teoria normal de circuitos, 

conforme ilustrado a seguir:

Em que:
C12 é a capacitância entre os condutores 1 e 2
C1G representa a capacitância entre o condutor 1 e o 
“terra” (Ground) 
C2G é a capacitância total entre o condutor 2 e o “terra”
R é a resistência do condutor 2 para “terra”
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Sendo V1 a tensão no condutor 1, a fonte de 

interferência,	podemos	então	calcular	a	tensão	

de ruído acoplada no circuito 2, que estaria 

sofrendo	 a	 influência	 do	 ruído	 acoplado.	

O cálculo desta tensão de ruído acoplada 

pode	ser	ainda	mais	simplificado	para	o	caso	

quando R é menor que a impedância da 

capacitância parasita C12 mais a impedância 

de	C2	 (que	 acontece	para	 frequências	mais	

baixas), resultando na seguinte expressão:

Vruído = j w R C12 V1

 Esta expressão mostra claramente como 

os	parâmetros	influenciam	o	acoplamento	de	

ruído e, em particular, como o acoplamento 

capacitivo	 aumenta	 com	 a	 frequência.	

Assumindo	que	a	tensão	(V1)	e	a	frequência	

(w) da fonte não podem ser alteradas, 

temos então dois parâmetros para reduzir o 

acoplamento capacitivo: R e C12.

 C12 pode ser reduzida com uma 

orientação apropriada dos condutores, com 

a separação entre eles ou com a utilização 

de uma blindagem aterrada (redução de C12 

pelo desvio das linhas de campo elétrico 

aterrando-se a blindagem).

	 Caso	 a	 resistência	 R	 não	 seja	 menor	

que a impedância capacitiva (C12 + C2G), 

a expressão para o acoplamento de ruído, 

representando uma faixa de maiores 

frequências,	é:

Vruído = [C12 / (C12 + C2G) ] V1

 Estas equações descrevem assim o 

acoplamento capacitivo, em que podemos 

observar que a situação crítica está relacionada 

a	 frequências	 maiores,	 nomeadamente	

quando existe uma transição abrupta da 

tensão no condutor 1, isto é, uma transição 

rápida irá produzir um maior acoplamento de 

ruído.

	 Por	exemplo,	se	considerarmos	um	cabo	

AC 220 V/60 Hz correndo junto com um 

cabo de sinal por 10 metros em uma canaleta, 

a tensão acoplada seria da ordem de 10 V/60 

Hz, o que não é problema. Entretanto, se a 

corrente no cabo AC inclui transições rápidas 

(por exemplo, geradas por conversores de 
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Eletromagnética (EMC) e de proteção de instalações de sistemas 

eletrônicos contra descargas atmosféricas e seus efeitos.

frequência	 ou	 outros	 circuitos	 não	 lineares,	 assim	 como	 dimmers),	

a tensão acoplada pode atingir níveis de 90 V, o que pode ocasionar 

problemas	de	interferência.

Ruído no modo comum (instrumentação)
 Ao considerarmos os dois condutores em um circuito (fonte, carga 

e condutores de ida e retorno), devemos distinguir duas formas de 

circulação	de	corrente:	modo	diferencial,	o	sinal	desejado,	significando	

que	a	corrente	flui	da	fonte	para	a	carga	por	um	condutor	e	retorna	pelo	

outro;	e	modo	comum,	o	sinal	indesejado	(ruído),	significando	que	a	

corrente	flui	na	mesma	direção	em	ambos	os	condutores	do	circuito,	

retornando por um terceiro condutor, em geral uma “Massa/ground” 

(daí o termo largamente utilizado de “loop de terra”).

	 O	circuito	de	modo	comum	pode	 ter	uma	“existência	material”,	

como no caso em que a fonte de sinal e a carga estão conectadas 

diretamente	 a	 uma	 referência	 (“Terra/Massa/ground”)	 em	 diferentes	

pontos. Neste caso, a fonte de corrente em modo comum pode ser 

uma	diferença	de	potencial	entre	estes	dois	pontos	de	referência	(“Terra/

Massa/ground”),	que	força	o	fluxo	de	corrente	em	ambos	os	condutores	

em um mesmo sentido.

	 Muitas	 vezes,	 os	 circuitos	 por	 onde	 fluem	 correntes	 em	 modo	

comum	não	têm	uma	conexão	“material”	para	fechar	o	“loop”	para	uma	

referência.	Isto	pode	ser	entendido,	considerando-se	que	capacitâncias	

parasitas	fecham	o	“loop”	para	a	referência	(“Terra/Massa/ground”)	em	

um dos extremos do circuito.

	 A	 figura	 a	 seguir	 ilustra	 esta	 situação,	 em	 que	 a	 circulação	 das	

correntes	de	modo	diferencial	(Imd)	e	de	modo	comum	(Imc,	devido	à	

capacitância fechar o “loop” com a Fonte (Vs)) caracterizam na carga ZL 

duas tensões: a tensão desejada, de sinal (Vs), e a tensão indesejada, de 

ruído (V’mc).

Circulação das correntes de modo diferencial e modo comum: tensão 
desejada, de sinal, e tensão indesejada, de ruído.

 As correntes em modo comum são responsáveis pela maior 

parte	 dos	 problemas	de	 interferência	 que	 aparecem	em	 sistemas	

eletrônicos.	Um	exemplo	é	a	utilização	de	inversores	de	frequência,	

os	 quais	 traduzem	 diversas	 situações	 para	 a	 ocorrência	 de	

problemas	de	interferência.	Uma	destas	situações	está	relacionada	

à	tecnologia	atual	IGBT	(Insulated	Gate	Bipolar	Transistors)	em	que	

são obtidos tempos de comutação menores que 200 ns. 

 A solução para este problema poderá estar pautada na 

redução	de	 IG	pelo	“terra	de	 referência”,	de	 forma	a	evitar	a	

ddp decorrente entre os extremos do circuito, o que pode ser 

obtido com a utilização de reatâncias para amenizar o dV/dt 

(diminuição	das	componentes	de	alta	frequência	de	IG)	e	com	

a diminuição do comprimento dos cabos ou a utilização de 

blindagem (redução do valor da capacitância C), por exemplo. 

Entretanto, as soluções a serem implantadas deverão responder 

também a outras formas de acoplamento de ruído.

 A proteção de equipamentos eletrônicos contra perturbações 

eletromagnéticas, incluindo a proteção contra descargas 

atmosféricas e seus efeitos, requer a coordenação de diferentes 

aspectos, assim como características dos equipamentos, suas 

instalações, cabos de interconexão, sistema de proteção contra 

descargas	 atmosféricas	 (SPDA	 –	 proteção	 externa),	 topologia	

(malha) de aterramento, qualidade da energia elétrica etc. sob 

o enfoque da Compatibilidade Eletromagnética (EMC).

 Dessa forma, somente um estudo abrangente, levando 

em consideração estes diversos fatores, poderá indicar uma 

solução apropriada.

 Essas transições dV/dt extremamente rápidas ocasionam a 

circulação de correntes espúrias entre um condutor de fase e 

o	 “terra”	 de	 referência,	 devido	 a	 altas	 frequências	 que	 vêem	 a	

capacitância parasita entre o condutor e o “terra” como uma baixa 

impedância,	um	“curto	circuito”.	A	circulação	de	corrente	(IG)	com	

componentes	de	alta	frequência	(decorrente	do	tempo	de	subida/

descida dos pulsos de tensão da ordem de 200 ns) no sistema “terra 

de	referência”	ocasiona	uma	ddp	entre	as	extremidades	do	circuito	

eletrônico e o resultado é a circulação de correntes no modo 

comum	 (Imc)	 pelos	 condutores	 de	 instrumentação,	 favorecendo	

a	ocorrência	de	problemas	de	interferência,	conforme	ilustrado	a	

seguir:


