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Por Roberto Menna Barreto*

Capítulo V

Aspectos emC para a cabeação

 Os cabos que interligam os diversos equipamentos 

representam “boas” antenas, radiando e captando 

perturbações eletromagnéticas radiadas no ambiente, 

como também interligando diferentes fontes de 

perturbações eletromagnéticas em locais distintos. 

 Dessa forma, a cabeação de sistemas eletrônicos 

(automação, telecomunicações, controle, etc.) constitui 

um dos principais aspectos a serem trabalhados para 

o controle de interferências e proteção contra raios/

surtos, em que devemos considerar: 

•	 os	sinais	a	serem	transportados	{banda	estreita	ou	

CW, pulsados (duração, frequência, tempo de subida, 

etc.), níveis (m V – termoacopladores; < 24 v; até 100 

V AC), etc.}; os tipos de perturbações esperadas (CW, 

“burst”, pulsos, raios, faltas AC, etc.); 

•	 os	 tipos	 de	 equipamentos	 a	 serem	 interligados	

(Zmd, Zmc, Zc para HF, perturbações dentro/fora da 

banda, etc.); e 

•	 os	 critérios	 a	 serem	 atendidos	 (instalações	

críticas: sem interrupção, instalações menos críticas: 

interrupção com reiniciação, etc.).

 Equipamentos com sinais de banda larga são 

suscetíveis a perturbações eletromagnéticas em uma 

faixa de 10 kHz a 100 MHz, provenientes de fontes de 

ruído em modo comum. De outra forma, as correntes 

injetadas no sistema de aterramento constituirão fontes 

de ruído no modo comum para outros sistemas.

 Entre os métodos para melhorar a rejeição a ruído, 

será analisada a blindagem da ligação.

Blindagem de condutores 

diante do ruído em modo comum

	 Está	representada	na	figura	a	seguir	uma	conexão	

blindada entre dois equipamentos. A corrente de 

sinal (I – fonte de sinal Vs) irá retornar em parte 

pela blindagem (Ib) e em parte pelo sistema de terra 

(“Terra/Massa/ground”), estrutura mecânica ou outros 

condutores de retorno (Ig).

!
!

Vs 
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 Deseja-se, evidentemente, que toda corrente de 

terra retorne pela blindagem de forma a não perturbar 

o ambiente, o que, entretanto, irá depender das 

características elétricas da conexão, do sistema de 

aterramento e do espectro de frequências do sinal. E, 

pelo princípio da reciprocidade, se a fonte de sinal é 

capaz de gerar uma corrente de terra, uma fonte de 

ruído no modo comum é capaz de gerar uma corrente 

no circuito de sinal.

	 Por	 definição,	 a	 Razão	 da	 Rejeição	 ao	 Modo	

Comum	(RRMC)	é	a	razão	da	função	de	transferência	

do sinal recebido na carga devido ao sinal transmitido 

e	 devido	 ao	 ruído.	Quanto	maior	 a	 RRMC,	maior	 a	

imunidade a ruído.

 Poderia se mostrar que, para o esquema 

generalizado	da	figura	a	seguir,	a	RRMC	é	dada	por:

 RRMC = [Zb + Zc + Zg] / Rb + jw (Lb – M)

 Em que: 

Zb	–	impedância	da	blindagem	(Rb	+	jwLb)

Zc – impedância da conexão para terminação da 

blindagem

Zg – impedância de terra entre os dois extremos do circuito

Lb	–	indutância	da	blindagem
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M – indutância mútua entre blindagem e condutor (teoricamente seriam 

iguais)

(Lb	–	M)	–	indutância	de	fuga	do	cabo

Vs – fonte de sinal

Vg – tensão de modo comum (devido a campos ou ddp)

 Para o caso mais desfavorável, quando a impedância de terra Zg 

é	nula,	a	RRMC	toma	a	seguinte	forma	para	uma	conexão	“perfeita”	

(Zc = 0):

RRMC = [Rb + jwLb] / [Rb + jw (Lb – M)]

	 Assim,	para	frequências	baixas,	o	limite	da	RRMC	~	Rb	/	Rb	=	1	

(0 dB), ou seja, não há rejeição ao modo comum (a tensão na carga é 

igualmente afetada tanto pelo sinal transmitido como pelo ruído).

	 Para	 frequências	altas,	o	 limite	da	RRMC	~	Lb	/	 (Lb	–	M),	ou	

seja, a proteção para frequências altas é limitada pelas fugas da 

blindagem.	Em	uma	situação	ideal,	teríamos	Lb	=	M,	acarretando	

que	 a	 RRMC	 tenderia	 a	 crescer	 indefinidamente,	 ou	 seja,	 uma	

imunidade	infinita	ao	ruído.

 Ao terminarmos a blindagem de um cabo coaxial por meio de um 

chicote com alguns centímetros, uma conexão não “perfeita” em que Zc 

não é mais considerada nula, estaremos introduzindo uma indutância de 

alguns nH em série com a blindagem, resultando na seguinte expressão 

para	a	RMMC,	em	que	L1	e	L2	representam	as	indutâncias	das	ligações	

à terra da blindagem:

RRRMC = [Rb + jw (Lb + L1 + L2)] / [Rb + jw (Lb + L1 + L2 – M)]

  Para frequências altas, as indutâncias tornam-se preponderantes e o 

limite	da	RRMC	tende	a	RRMC	=	[(Lb	+	L1	+	L2)]	/	[(Lb	+	L1	+	L2	–	M)],	

o	que	daria	o	limite	para	altas	frequências	de	RRMC	~	Lb	/	(Lb	–	M)	já	

que	(L1	+	L2)	é	pequena	em	relação	à	indutância	da	blindagem	Zb	e	

grande	em	relação	à	indutância	de	fuga	(Lb	–	M),	ou,	supondo	a	hipótese	

simplificada	de	que	a	indutância	é	proporcional	ao	comprimento	do	

cabo,	limite	para	altas	frequências	da	RRMC	=	(comprimento	do	cabo)	/	

(comprimento das ligações à terra).

 Uma ilustração destes aspectos é apresentada a seguir (cabo 

RG58CU	–	Rb	~	20	mohms	e	Lb	~	2	uH,	sendo	o	comprimento	das	

conexões	de	5	cm,	o	que	corresponde	a	uma	indutância	da	ordem	de	

50	nH):

Vs 
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20 mohm, 2�
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 De outra forma, mantendo-se a blindagem aterrada somente 

em um dos extremos (servindo para blindagem contra campos 

elétricos) e utilizando-se o terra comum para retorno de sinal, a 

expressão	da	RRMC	torna-se:

RRMC	=	[Rb	+	jw	Lb	+	1/jwC]	/	[Rb	+	jw	(Lb	–	M)	+	1/jwC]

	 Em	que	“C”	é	capacitância	parasita	na	extremidade	flutuante	da	

blindagem, sendo esta impedância capacitiva o fator preponderante 

para frequências baixas, já que o valor de C é bastante baixo 

(assumindo-se	da	ordem	50	PF	na	figura	a	seguir),	implicando	uma	

RRMC	~	1.	Ou	seja,	não	há	proteção	contra	ruído	em	modo	comum.	

Para	frequências	altas,	a	impedância	capacitiva	1/jwC	tende	a	zero,	

significando	que	a	RRMC	se	comporta	como	o	circuito	aterrado	em	

ambos os extremos como visto anteriormente. 

Roteamento e segregação de cabos

 No que diz respeito à passagem dos cabos, estes deverão 

estar agrupados e separados por classes, a exemplo da norma IEC 

61000-5-2:1997	 "Electromagnetic	 Compatibility	 (EMC)	 –	 Part	 5:	

Installation	 and	Mitigation	 Guidelines	 –	 Section	 2:	 Earthing	 and	

Cabling",	que	considera	cinco	classes	principais:

Classe 1 – cabos portando sinais muito sensíveis (que devem ser, 

preferencialmente,	 blindados)	 –	 sinais	 analógicos,	 com	milivolts,	

cabos de antenas receptoras, Ethernet de alta velocidade, etc.;

Classe	2	–	cabos	portando	sinais	sensíveis	-	analógicos	4-20	mA,	

0-10 V, abaixo de 1 MHz, sinais digitais de baixa velocidade 

(RS422,	RS485);

Classe 3 – cabos portando sinais que podem criar interferência – 

CA abaixo de 

1 kV, CC, circuitos de controle com cargas indutivas, etc.;

Classe 4 – cabos portando sinais que podem criar muita interferência 

(que devem ser, preferencialmente, blindados) – conversores, 

antenas	transmissoras	de	RF;	e

Classes	5	e	6	–	cabos	de	média	e	alta	tensão,	respectivamente.

 O aterramento das blindagens dos cabos é parte do projeto 

do sistema de aterramento, sendo possível, em baixas frequências 

(dezenas de kHz), a blindagem ser aterrada somente em uma 

extremidade. Em altas frequências (centenas de kHz ou faixa de 

MHz), é recomendável o aterramento nas duas extremidades, 

devendo a blindagem ser protegida por um condutor externo 

ao cabo, lançado junto a este e aterrado também nas duas 

extremidades,	de	modo	a	evitar	que	a	blindagem	seja	danificada	

por	correntes	transitórias,	favorecendo	a	redução	da	“área	de	loop”	

para captação de ruído em modo comum.

 Uma situação importante e bastante comum a ser analisada é 

a interconexão de equipamentos situados em prédios ou em locais 

distantes entre si. Embora em cada prédio ou edifício possa existir 

uma malha de referência, se elas forem interconectadas por meio 

de condutores longos, não se conseguirá “equalizá-las” para altas 

frequências. Assim, podem surgir diferenças de potencial entre as 

malhas e, em uma situação pior, podem ser induzidos surtos de 

tensão elevados nos cabos que fazem a conexão dos equipamentos 

remotos.

 Estes surtos, causados geralmente por descargas atmosféricas 

incidentes nos edifícios ou nas suas proximidades, penetram nos 

cartões de interface por intermédio dos cabos, seja na forma de sinal 

de modo comum (condutores e terra), seja no modo normal (entre 

condutores). Em alguns casos, os valores dos surtos são tão elevados 

que os componentes eletrônicos dos cartões são literalmente 

carbonizados. Embora esses surtos de tensão possam ser atenuados 

por técnicas de instalação corretas (blindagem dos condutores por 

meio de eletrodutos metálicos, por exemplo), a experiência tem 

mostrado	que	essas	técnicas	são	insuficientes	ou,	em	alguns	casos,	

impossíveis de serem aplicadas, pelo seu custo excessivo.

 Nestes casos, a situação pode ser contornada, preferencialmente, 

pelo	 emprego	 da	 fibra	 ótica	 e	 alternativamente,	 pelo	 o	 uso	 de	

protetores de surtos adequados, cujo dimensionamento requer um 

estudo	específico.

 Vale lembrar que 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.


