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Por Roberto Menna Barreto*

Capítulo IV

Acoplamento de campos magnéticos

 Campos magnéticos existem onde houver 

circulação de corrente elétrica, seja na geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, seja 

em ambientes industriais e residenciais.

 Perto de linhas de transmissão, os campos 

magnéticos podem ir, geralmente, até cerca de 20 

µT, enquanto estes valores estão entre 0,025 µT a 

0,07 µT em ambiente residenciais e industriais para 

a Europa e entre 0,055 a 0,11 µT para os Estados 

Unidos. Na vizinhança de certos equipamentos 

eletrodomésticos, os campos magnéticos instan

tâneos podem atingir algumas centenas de µT. 

 A intensidade de campo depende naturalmente 

da corrente elétrica e da distância em que o campo 

é observado. Alguns exemplos de valores típicos 

são apresentados a seguir:

Aparelho de ar condicionado – 0,4 µT a 120 cm

Monitor de computador – 0,25 µT a 30 cm

Telefone sem fio – 0,2 a 0,4 µT a 30 cm

Geladeira – 0,01 a 0,25 µT a 30 cm

Cobertor elétrico – 30 µT a 1 cm

Forno de microondas – 4 a 8 µT a 30 cm

Aparelho de televisão – 0,01 a 0,15 µT a 1 metro

Secador de cabelo – 2 µT a 10 cm

Ferro de passar – 3 a 30 µT a 3 cm

 O fato de existirem perturbações 

eletromagnéticas no ambiente, como no caso dos 

campos magnéticos referenciados, não implica 

necessariamente a ocorrência de interferência 

eletromagnética em equipamentos sensíveis. O 

objetivo das normas EMC é garantir que não haja 

interferência eletromagnética em diversos tipos de 

ambiente.

 A norma internacional que define a imunidade 

a campos magnéticos dos equipamentos é a “IEC 

100048: Testing and Measuring Techniques – 

Magnetic Field Immunity Test”, a qual objetiva 

garantir a operação correta de equipamentos 

eletroeletrônicos em diferentes ambientes. Nela 

são definidas cinco classes de ambiente em que 

um equipamento pode ser instalado, com os níveis 

para a realização dos testes em cada classe de 12,6 

mG (aplicado a equipamentos sensíveis que usam 

feixe de elétrons, por exemplo, monitores); 30 

mG (aplicado a equipamentos para uso em áreas 

protegidas, não sujeitas à influência de barramentos 

de alta tensão ou próximas a transformadores); 100 

mG (aplicado a equipamentos que podem estar 

próximos de circuitos de média tensão, tais como 

plantas industriais de pequeno e médio porte); 

300 mG (aplicado a equipamentos que operam 

em ambientes industriais típicos, como indústrias 

pesadas); e 1.000 mG (aplicado a equipamentos 

que operam em ambientes severos, próximos a 

linhas de alta tensão transportando dezenas de 

kiloamperes (kA)).

Nota: A unidade “Tesla” ou “microTesla” (µT) pode ser 
facilmente convertida para Gauss por 0,1 µT = 1 mG
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Medição da intensidade do campo magnético

 Em instalações em que há uma maior necessidade de se garantir 

a operação correta de equipamentos eletrônicos, como no caso de 

instalações hospitalares, data centers, sistemas de instrumentação, 

entre outras, é fortemente recomendada a medição da intensidade 

de campo magnético (no caso, também campos elétricos e 

eletromagnéticos de alta frequência) no local, como exemplificado 

na figura anterior.

Acoplamento indutivo
 Quando os campos magnéticos presentes no ambiente 

atravessam um loop formado por dois cabos quaisquer que se 

interligam a um mesmo equipamento, ocorre a indução de uma 

força eletromotriz (resultando numa tensão de ruído). Assim, para 

instalações com um grande número de equipamentos eletrônicos, 

é muito importante o planejamento das rotas dos cabos (elétricos, 

sinais, etc.) que atendem aos diversos equipamentos interligados.

 De modo a simplificarmos a análise do acoplamento indutivo, 

a interação dos campos magnéticos entre dois circuitos será 

representada por meio de indutâncias mútuas (como se todos os 

campos entre os elementos estivessem confinados no interior de um 

transformador de uma espira só), permitindo então trabalharmos 

somente com uma variável (tempo) na teoria normal de circuitos.

 A expressão para o cálculo da tensão induzida, Vruído, pode 

assim ser escrita na forma da indutância mútua entre os dois 

circuitos (M), a qual depende da geometria e das propriedades 

magnéticas do meio entre os dois circuitos, como:

Vruído = jwMI1

 Assumindo que a densidade de fluxo varia senoidalmente com 

o tempo, mas continua constante em toda a área A do circuito 

afetado (a qual é constante), teríamos para tensão induzida, que 

representa a tensão de ruído, o valor simplificado indicado na 

figura a seguir, em que α é o ângulo em que o fluxo corta o vetor 

área.
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Proteção de circuitos eletrônicos
 Ao analisarmos a expressão que descreve o acoplamento 

indutivo, vemos que nem sempre podemos mexer na fonte 

(frequência e densidade de fluxo – termo wB), eventualmente, 

podemos mexer na orientação entre os circuitos (termo cos α) e, 

principalmente, na área do circuito afetado (termo A).

 Em suma, a redução da área do circuito afetado é o mecanismo 

básico para a proteção contra campos magnéticos, sendo o caso 

para a utilização de par trançado em instrumentação industrial. 

Também a blindagem de cabos pode e deve ser usada com este 

propósito, nomeadamente para frequências mais altas.

 Para este efeito, vamos considerar um circuito “aterrado” em 

ambos os extremos, em que é colocada uma blindagem, também 

aterrada em ambos os extremos, como ilustrado na figura a seguir. 

A corrente Is, proveniente da fonte de sinal, deve naturalmente 

retornar à fonte para as duas possibilidades a partir do ponto “A” 

para o ponto “B”: pelo plano de terra, definindo-se como Isg, ou 

pela blindagem, definindo-se como Isb.

 Se a corrente Is retornar pelo plano de terra (Isg), teríamos 

uma área grande de circulação de corrente (basicamente o 

espaçamento entre o cabo e o plano de terra, representado em 

amarelo na figura a seguir), e esta área grande seria propícia à 

captação de campos magnéticos. De outra forma, se a corrente 

Is retornar pela blindagem (Isb), teríamos uma área pequena 

de circulação de corrente (restrita basicamente às terminações 

do cabo, representada em azul na figura a seguir), e esta 

área pequena seria menos propícia à captação de campos 

magnéticos.

 A questão é então por que a corrente iria preferir retornar 

à fonte Vs pela blindagem (com indutância e resistência) e não 

pelo plano de terra, assumindo este de baixíssima resistência 

ôhmica? E a resposta a esta questão prendese ao fato de que o 

que está em jogo não é a resistência ôhmica do percurso, mas 

sim o caminho de menor indutância total para frequências 

maiores (jwL), ou seja, a partir da frequência de corte do cabo 

(da ordem de alguns kHz para cabos coaxiais comerciais), 

a corrente encontra um percurso de menor impedância por 

meio da blindagem do que pelo plano de terra, fazendo a área 

do circuito afetado (área A) ser reduzida, diminuindo assim o 

ruído captado.

 Para o estudo da “blindagem de cabos”, como uma 

das formas para se evitar o acoplamento de campos 

magnéticos, devemos considerar a existência de três tipos de 

acoplamento: 

 Acoplamento capacitivo, representando a interação de 

campos elétricos entre dois circuitos (muitas vezes chamado 

de acoplamento eletrostático, o que, entretanto, não é 

apropriado uma vez que os campos não são estáticos); 

 Acoplamento indutivo, ou magnético, representando a 

interação de campos magnéticos entre dois circuitos; 

 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.

 Outro caso de maior relevância é referente à proteção de 

equipamentos eletrônicos contra raios, sendo as descargas 

atmosféricas naturalmente caracterizadas por grandes 

correntes. Se tomarmos por referência uma descarga direta, 

isto é, que incide no pararraios da edificação – poderíamos 

igualmente considerar uma descarga indireta, que incide 

próxima à edificação –, teríamos uma grande circulação de 

corrente pelo cabo de descida do Sistema de Proteção contra 

Descarga Atmosférica (SPDA), uma melhor definição para 

pararraios. Esta corrente (impulsiva) estaria então gerando 

campos capazes de induzir tensões elevadas em circuitos nas 

imediações, conforme ilustrado a seguir:
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 Não podemos controlar a corrente do raio, assim, os 

procedimentos para diminuição do ruído acoplado (nestes casos, 

com intensidade suficiente para causar a queima da eletrônica e 

não somente interferência) incluem diminuição da intensidade de 

campo que estaria cortando a área do circuito, pelo afastamento 

dos cabos interligados ao equipamento, ao cabo de descida do 

SPDA, trabalhando-se com “B”; orientação dos circuitos, evitando 

o paralelismo, trabalhandose com cos α; e, principalmente, 

trabalhandose com diminuição da área “A” do circuito afetado, 

aproximandose os cabos conectados ao equipamento.

 Assim, o procedimento (principal) para diminuição do 

acoplamento indutivo devido a descargas atmosféricas baseiase 
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na alteração do percurso dos cabos, de forma que os condutores de 

cada interface (elétrico, sinal, etc.) percorram uma mesma rota da 

fonte até o destino, o que certamente irá requerer, porém, a adoção 

de medidas complementares de modo a contornar os problemas 

de interferência em potencial ocasionados por acoplamento 

capacitivo, circulação de correntes no modo comum, etc.

 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).

 Nesse sentido, somente um estudo abrangente, tendo em 

consideração estes diversos fatores, poderá indicar uma solução 

apropriada.
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