
 

Resumo-  Problemas relacionados  aos  efeitos  da  interferência 
eletromagnética  tem merecido  atenção  especial  da  indústria, 
pois seus efeitos tem se revelado de forte impacto sobre equipa-
mentos e processos. Tendo como cenário a Central Termoelétri-
ca de Fortaleza (CGTF), é proposto neste trabalho uma meto-
dologia  para  compatibilidade  eletromagnética  em plantas  in-
dustriais. Em adição a metodologia, materiais e protótipos fo-
ram desenvolvidos para validar a metodologia em um cenário 
real  de  uma indústria.  Análises  em laboratórios  permitiram 
avaliar tipos de matérias utilizados como blindagem bem como 
soluções eletrônicas para reduzir os impactos das interferências 
eletromagnéticas gerados por fontes diversas. Os resultados do 
laboratório foram implementados na indústria com resultados 
satisfatórios. Como conclusão, podemos observar que a metodo-
logia permite ser utilizada em outras plantas industriais, obser-
vando modificações em matérias e filtros.

Palavras-chave— Blindagem, EMI, Filtros.

I.  INTRODUÇÃO

Um problema peculiar aos sistemas eletrônicos é sua sus-
ceptibilidade  aos  efeitos  da  interferência  eletromagnética. 
Interferência eletromagnética (EMI) é a ocorrência de altera-
ções funcionais em um determinado equipamento devido a 
sua exposição a campos eletromagnéticos [1]. Todo equipa-
mento eletro-eletrônico emite perturbações eletromagnéticas 
que podem interferir com o correto funcionamento de outros 
sistemas. Toda tecnologia eletrônica está sujeita à degrada-
ção  de  suas  funcionalidades,  inclusive  podendo  chegar  a 
uma falha total, quando expostos as perturbações eletromag-
néticas. Este problema é mais perceptível à medida que os 
equipamentos são substituídos por versões mais modernas, 
pois, via de regra, as novas tecnologias são mais vulneráveis 
aos efeitos de EMI do que as tecnologias anteriores. Os efei-
tos de EMI são particularmente preocupantes quando ocor-
rem em equipamentos em plantas industriais, sobretudo se 
tais equipamentos estão controlando uma linha de produção 
ou fazem parte da rede de acionadores que participa do sis-
tema de controle e supervisão da planta, o que pode causar 
danos irreparáveis a pessoas e equipamentos.

Por  estes  motivos,  torna-se indispensável  o  controle  da 
emissão  de  perturbações  eletromagnéticas  pelos  diversos 
equipamentos bem como a utilização de técnicas que tornem 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica regulado pela 
ANEEL e consta dos Anais do V Congresso de Inovação Tecnológica em 
Energia Elétrica (V CITENEL), realizado em Belém/PA, no período de 22 
a 24 de junho de 2009.

R. R. de Araújo, A. L. C de Araújo e P. R. C de Araújo trabalham no 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Estado do Ceará ( rra@cefet-
ce.br, andreluiz@cefetce.br, pregis@cefetce.br).

os sistemas imunes aos efeitos da EMI. O desenvolvimento 
de tais técnicas forma o campo de atuação da área de compa-
tibilidade eletromagnética EMC..

É sabido que os transmissores de RF podem interferir na 
operação normal de equipamentos eletrônicos, mas os meca-
nismos exatos da interferência não são bem conhecidos ou 
documentados.  A ausência de evidências reprodutíveis das 
EMI em equipamentos industriais tem levado as empresas a 
não detectar o risco que sua planta pode estar exposta a alte-
rações técnicas da rede [2].

O ambiente industrial é rico tanto em número quanto em 
diversidade de equipamentos eletro-eletrônicos, sendo propí-
cio ao aparecimento de fenômenos de EMI. Este problema 
vem se agravando em função do número crescente de equi-
pamentos presentes no ambiente industrial: equipamentos de 
controle,  automação,  supervisão e gerencia.  Muitos destes 
equipamentos operam sob baixos níveis de tensões e corren-
tes; as induções eletromagnéticas espúrias estão proporcio-
nalmente mais significativas e lesivas. Equipamentos micro-
processados  tendem a ser mais suscetíveis às EMI, não só 
oriundas de telefonia celular, mas também de rádios de co-
municação  interna  (usados  pelos  serviços  de  segurança  e 
manutenção),  redes  de  informática  wireless,  equipamentos 
de  radiodifusão,  transformadores,  motores,  descargas  ele-
trostáticas e linhas de transmissão de energia [1,2].

Do ponto de vista econômico, os gastos com a implemen-
tação de uma boa estratégia de EMC são geralmente muito 
menores do que os gastos oriundos de falhas, acidentes de-
correntes dos efeitos da interferência eletromagnética sobre 
equipamentos.  Embora  seja  difícil  quantificar  o  custo  de 
uma falha causada por EMI, é fácil perceber que em deter-
minados equipamentos as falhas decorrentes de EMI podem 
causar um prejuízo considerável, sobretudo quando esta pro-
voca uma interrupção na produção. Nestes casos há um con-
senso que o custo para tornar tais equipamentos potencial-
mente imunes às perturbações eletromagnéticas do ambiente 
de operação do mesmo são irrelevantes quando comparados 
aos benefícios obtidos de tais investimentos. Alguns exem-
plos que comprovam estas afirmações podem ser encontra-
dos na literatura especializada como por exemplo as revistas 
Compliance Engineering Magazine (EEUU) e EMC Journal 
(Reino Unido).

Portanto,  é  de  suma importância  o  uso  de  técnicas  de 
EMC em ambientes industriais de forma a minimizar os ris-
cos de acidentes e falhas de operação da planta. No entanto, 
sempre que tecnologias eletro-eletrônicas são usadas em sis-
temas de controle ou proteção,  o risco de falhas pode ser 
causado ou aumentado devido à falta ou ao uso de técnicas 
inadequadas de EMC. Logo, para se alcançar os requisitos 
de segurança e funcionalidade de uma planta industrial, é ne-
cessário usar uma abordagem mais ampla do assunto Com-
patibilidade Eletromagnética. As diretivas internacionais de 
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EMC não cobrem especificamente questões  de  segurança, 
assim, o fato de um equipamento apresentar a sigla CE, obti-
da segundo as diretivas de EMC, não significa dizer que este 
apresentará um desempenho adequado no que diz respeito 
aos aspectos funcionais de segurança. De fato, a legislação 
que regulamenta a certificação de compatibilidade eletroma-
gnética exige que o equipamento certificado apresente um 
grau de imunidade de forma a respeitar certos critérios de 
desempenho de seu funcionamento. Tais critérios podem não 
satisfazer complemente as condições de segurança necessá-
rias para uma planta industrial. Em efeito, a grande maioria 
dos equipamentos eletro-eletrônicos vendidos na comunida-
de européia devem obedecer aos critérios estabelecidos pela 
Diretiva de EMC 89/336/EEC para receberem o selo CE. No 
entanto, sabe-se que a presença desta certificação por si só 
não assegura que falhas devido a EMI possam ocorrer, prin-
cipalmente em ambientes industriais. A experiência mostra 
que a melhor solução é a realização de um projeto específico 
para se alcançar a compatibilidade eletromagnética necessá-
ria para cada caso.

Neste contexto, foi elaborado e executado o projeto Estu-
dos dos Efeitos de Radiação Eletromagnética em Planta In-
dustrial  e  Desenvolvimento de um Sistema de Blindagem, 
código  ANEEL  2934-010/2005,  desenvolvido  no  ciclo 
2004/2005 da CGTF. Tal projeto, teve como entidades exe-
cutoras  o  Centro  de  Pesquisa  e  Qualificação  Tecnológica 
(CPQT)  e  o  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  do 
Ceará (CEFETCE), sendo a CGTF, órgão financiador.

 Neste trabalho, é apresentada uma metodologia para ava-
liar e combater os efeitos das interferências eletromagnéticas 
produzidas por aparelhos de rádio comunicação no interior 
de uma planta de uma termoelétrica. Como estudo de caso, a 
metodologia foi aplicada nas instalações da Central Gerado-
ra Termelétrica de Fortaleza (CGTF), localizada na cidade 
de Pecém, Ceará. Foram aplicados esquemas de blindagem e 
filtragem de EMI em dispositivos da planta, verificando-se 
uma diminuição dos efeitos da interferência eletromagnética.

No decorrer deste trabalho, os resultados do projeto são 
evidenciados.

II.  METODOLOGIA
Para controlar corretamente os aspectos de segurança, ris-

cos de acidentes ou falhas de operação dos vários equipa-
mentos de uma planta devido ao problema de EMI, as se-
guintes questões devem ser colocadas:

- A que tipo de perturbações eletromagnéticas, por mais 
infrequentes que sejam, os equipamentos estão sujeitos?

- Quais  os  efeitos  previsíveis  de  tais  perturbações  no 
equipamento?

- De que maneira (se for possível determinar) as pertur-
bações  emitidas  por  um equipamento  podem interferir  no 
funcionamento dos demais equipamentos?

- Quais seriam as implicações previsíveis das perturba-
ções mencionadas anteriormente?

- Qual o nível de verificação necessário para se respon-
der às questões anteriores de maneira que todas as ações re-
queridas para o correto funcionamento da planta sejam to-
madas.

Uma vez  de  posse  destas  informações,  um diagnóstico 
completo das causas e efeitos de EMI pode ser feito e as de-
vidas ações para prevenção podem ser tomadas.

Organismos internacionais como, por exemplo, o IEE [1] 
preconizam procedimentos gerais para o controle de riscos 
devido a perturbações eletromagnéticas. Dentre estes proce-
dimentos, destacam-se:

- 1-Análise do ambiente do ponto de vista de EMI: quan-
tificação e qualificação das perturbações eletromagnéticas às 
quais estão sujeitos os diversos equipamentos em seus ambi-
entes operacionais, levando-se em conta as possíveis altera-
ções do ambiente no futuro. Quantificar e qualificar as emis-
sões provocadas pr cada equipamento e seus possíveis efei-
tos sobre os demais equipamentos. Neste sentido a norma 
IEC 61000-2-5 pode ser útil neste processo de qualificação e 
quantificação de ambientes.

- 2- Especificação eletromagnética: determinar os níveis 
de  imunidade  eletromagnética  de  cada  equipamento   para 
cada  fonte  de  perturbação  eletromagnética  identificada  no 
item anterior de maneira a se alcançar a margem de compati-
bilidade desejada. Entende-se por margem de compatibilida-
de a diferença entre os limites especificados de emissão de 
EMI de ambiente e o limite de imunidade de cada equipa-
mento. 

A.  O Cenário da CGTF
Como cenário para a avaliação da metodologia proposta 

neste trabalho, a CGTF serviu como laboratório para valida-
ção das propostas. 

Nas instalações,  foi observado o mau funcionamento de 
equipamentos como válvulas de controle de admissão de gás 
que atuavam de forma inesperada na presença de rádios co-
municadores  tipo  HT.  A partir  desta  problemática  inicial, 
uma metodologia foi desenvolvida.

Tendo como referência a metodologia proposta pelo Insti-
tute of Electrical Engineers (IEE)  para a avaliação de com-
patibilidade  eletromagnética  para  ambientes  industriais,a 
metodologia  seguiu os seguintes passos:

- Fase 1:  determinação das emissões eletromagnéti-
cas do ambiente de operação das válvulas de controle. Nesta 
etapa são realizadas medições dos campos eletromagnéticos 
aos quais estão submetidas as válvulas de controle. São iden-
tificados todos os possíveis equipamentos geradores de in-
terferência eletromagnética que causam as falhas de opera-
ção  das  referidas  válvulas.  As  medidas  são  realizadas  na 
planta  industrial  através  de  equipamentos  de  medição  de 
campos eletromagnéticos.

- Fase 2: determinação do grau de imunidade eletro-
magnética requerida para um correto funcionamento das vál-
vulas. São realizados ensaios em laboratórios com as válvu-
las de controle para a determinação dos níveis de perturba-
ções eletromagnéticas máximas que o equipamento suporta 
sem apresentar  falhas  de operação.  A partir  destes dados, 
pode-se determinar a margem de imunidade necessária para 
um correto  funcionamento do equipamento dentro do seu 
ambiente operacional.

- Fase 3: de acordo com o diagnóstico de emissões 
eletromagnéticas  realizado  na fase 1  e  a  determinação  do 



grau de imunidade realizada na fase 2, é realizada a escolha 
da solução mais apropriada para realização da compatibili-
dade eletromagnética do equipamento.

- Fase 4: implementação da solução definida na fase 
anterior. Nesta etapa serão implementadas as blindagens ele-
tromagnéticas e/ou os circuitos de filtragem de correntes in-
duzidas para se alcançar a margem de compatibilidade dese-
jada. 

- Fase 5: realização de testes de laboratório da solu-
ção proposta

- Fase 6: realização de testes da solução proposta na 
planta industrial.

- Fase 7: Confecção de documentação com os proce-
dimentos a serem seguidos para a aquisição de novos equi-
pamentos.

B.  Aplicação da Metodologia ao Cenário da CGTF

Diante dos relatos das situações de mau funcionamento de 
equipamentos e da inspeção realizada, tentou-se identificar 
as possíveis causas de interferência. Foi dada maior atenção 
às instalações  onde se encontravam as válvulas de gás da 
marca Alston, nas quais foram identificados anteriormente 
problemas de funcionamento devido à interferência eletro-
magnética produzida por rádios comunicadores. Nesta visita, 
foi possível identificar as linhas gerais do ambiente onde se 
produziram as ocorrências relacionadas à interferência ele-
tromagnética. Determinou-se como escopo inicial do traba-
lho o ambiente das válvulas de gás, devido aos riscos e con-
seqüências ligados  a um mal funcionamento de tais válvu-
las.

Decorrida esta primeira fase de identificação do ambiente 
e delimitação do escopo, foi feita uma pesquisa bibliográfica 
visando selecionar as melhores abordagens a serem aplica-
das ao cenário em questão. A pesquisa teve como principal 
referência a publicação IEE Guidance on EMC and Functio-
nal Safety, a qual trata sobre o problema de compatibilidade 
eletromagnética em ambientes industriais. De acordo com a 
metodologia proposta neste documento de referência, os se-
guintes passos foram seguidos:

Determinação das emissões eletromagnéticas do ambiente 
de operação das válvulas de controle. Nesta etapa foram rea-
lizadas medições dos campos eletromagnéticos aos quais es-
tão submetidas as válvulas de controle. Foram identificados 
todos os possíveis equipamentos geradores de interferência 
eletromagnética que causam as falhas de operação das referi-
das válvulas. As medidas foram realizadas na planta indus-
trial através de equipamentos de medição de campos eletro-
magnéticos.

Determinação do grau de imunidade eletromagnética re-
querida para um correto funcionamento das válvulas. Seriam 
realizados ensaios em laboratórios com as válvulas de con-
trole para a determinação dos níveis de perturbações eletro-
magnéticas máximas que o equipamento suporta sem apre-
sentar falhas de operação. A partir destes dados obtidos, po-
deria-se determinar a margem de imunidade necessária para 
um correto  funcionamento do equipamento dentro do seu 
ambiente operacional. No entanto, verificou-se ser impossí-

vel a realização deste ensaio em laboratório. Ao invés disto, 
uma série de ensaios foram realizados na planta, visando a 
identificação dos pontos vulneráveis do sistema de válvulas 
de gás. Após vários ensaios no local das válvulas, foi possí-
vel identificar exatamente onde a interferência eletromagné-
tica atuava sobre o sistema.

Escolha de possíveis elementos para cancelar ou diminuir 
os efeitos da interferência eletromagnética. Besta etapa, foi 
feita uma pesquisa sobre que elementos poderiam ser incor-
porados ao sistema de maneira a conferir uma maior imuni-
dade  eletromagnética.  Foram identificados  três  grupos  de 
elementos: proteção para cabos de dados e alimentação dos 
sensores e atuadores, o aterramento e blindagem eletromag-
nética. 

Desenvolvimento  de  um protótipo  para  conferir  maior 
imunidade eletromagnética. Nesta fase, foram confecciona-
dos filtros e blindagens eletromagnéticas a serem introduzi-
dos na planta com a finalidade  de atenuar  ou eliminar  os 
efeitos da interferência eletromagnética produzida pelos rá-
dios de comunicação. Foram feitos filtros passivos para ate-
nuação de interferência em modo comum e em modo dife-
rencial [5]. Uma gaiola de Faraday foi construída com lami-
nados de folhas metálicas específicos para blindagem eletro-
magnética para sinais na faixa de VHF [3,4]. O protótipo foi 
testado em laboratório  para verificar sua eficiência. Os re-
sultados  mostraram que  os  protótipos  desenvolvidos eram 
capazes de atenuar significativamente a interferência eletro-
magnética.

Avaliação do protótipo na planta da usina. Os filtros e a 
blindagem foram testados no sistema de controle da válvula 
de gás.  Os filtros foram colocados na entrada do sinal de 
controle do atuador da válvula e a blindagem foi posta em 
torno  da  mesma.  Foram  feitas  avaliações  qualitativas  do 
efeito dos protótipos sobre o sistema. Para tanto, foi usada 
como fonte de interferência eletromagnética um rádio comu-
nicador. Este equipamento foi acionado a diferentes distân-
cias do sistema de válvulas e os efeitos foram avaliados com 
e sem os protótipos. 

Elaboração de documentação com os resultados obtidos 
na avaliação do protótipo e com descrição de procedimentos 
a serem adotados no ambiente de operação das válvulas vi-
sando diminuir os riscos de acionamento indevido das válvu-
las pela interferência eletromagnética.

III.  MATERIAIS UTILIZADOS

Uma das fases de maior importância na metodologia pro-
posta é a definição dos materiais a ser utilizado. Nesse senti-
do, alguns materiais foram estudados a fim de suportar uma 
blindagem suficiente a interferência gerada pelos rádios co-
municadores em relação às válvulas.  Laminados de folhas 
metálicas com filmes isolantes e ferrites atenuadores foram 
utilizados como material de blindagem das válvulas.

Foram estudados os atenuadores CHO-SORB da Chome-
rics, os quais são feitos de materiais ferrite macios especial-
mente formulados, com composição química de vários óxi-
dos metálicos, tendo por base o óxido de ferro.  Eles pos-
suem duas características principais úteis para o controle de 



emissão:  alta  permeabilidade  magnética,  que concentra  os 
campos magnéticos; e alta resistividade elétrica, que limita o 
fluxo de corrente elétrica do campo. 

Os atenuadores ferrite CHO-SORB permitem a passagem 
dos  sinais  desejados  pelos  cabos  ou  circuitos  enquanto 
absorvem as  energias  estranhas  e indesejáveis.  A corrente 
contínua e as baixas freqüências transitam pelo condutor e 
não são impedidas pelo ferrite. As energias de alta freqüên-
cia casam com os atenuadores CHO-SORB, criando uma im-
pedância indutiva e resistiva.

O ferrite CHO-SORB de níquel-zinco é um material reco-
mendado para sinais indesejáveis entre 30MHz e 200MHz e 
transformadores de banda larga de alta freqüência. O mate-
rial de manganês-zinco é ideal para supressão EMI abaixo 
de 30MHz e transformador de banda larga de freqüência. Os 
atenuadores  ferrite CHO-SORB reduzem a EMI em cabos 
de linhas de sinais

Também foram estudados a aplicação de laminadosde fo-
lhas  metálicas  como material  de blindagem. A Chomerics 
possui uma família de materiais laminados de folhas metáli-
cas com filmes plásticos isolantes para blindagem EMI. Es-
ses laminados estão disponíveis em rolos a granel para con-
vertê-los em peças sob desenho para aplicação como gaiola 
EMI, placas e tiras de aterramento, proteção ESD (descargas 
eletrostáticas)  e  compartimentos  de  componentes  eletrôni-
cos.

Os laminados de folhas metálicas são produzidos com ma-
teriais crus, incluindo folhas de cobre e alumínio, adesivo de 
pressão de acrílico (condutivo ou não-condutivo)  e  filmes 
dielétricos (isolantes) de PVC ou poliéster. A camada de fo-
lha  metálica  produz  proteção  EMI  necessária  (geralmente 
20-60 dB,  dependendo da freqüência,  tamanho, configura-
ção e instalação) e propriedades de aterramento. A camada 
de dielétrico produz isolação elétrica e flexibilidade.   Os la-
minados podem ser usados para construção de Gaiolas de 
Faraday  para proteção de circuitos eletrônicos. 

Para avaliação do desempenho da blindagem eletromag-
nética,  foi  construído  um protótipo  de  Gaiola  de  Faraday 
com laminado de folhas metálicas para a realização de en-
saios em laboratório. O protótipo é mostrado na figura 1.

Figura 1. Protótipo de Gaiola de Faraday com manta de blindagem

A.  Ensaios Realizados em Laboratório
Para avaliação do grau de atenuação da interferência ele-

tromagnética através do uso da manta de blindagem ( lami-

nado de folha metálica) foram feitos ensaios em laboratório 
de acordo com a  metodologia descrita a seguir. 

- Ensaio de Atenuação de Campo Elétrico

Neste ensaio foram usados os seguintes materiais:

01 Rádio VHF com potencia de 50W
01 Medidor de RNI Narda
01 Laminado de alumínio Chomerics

Um rádio VHF operando na faixa de 150MHz foi usado 
como fonte de interferência eletromagnética. Um medidor de 
radiação não ionizante, RNI, da marca Narda foi usado para 
medir o valor do campo elétrico produzido pela fonte de in-
terferência em diferentes distâncias com relação à antena do 
rádio. Uma Gaiola de Faraday feita com manta de blindagem 
foi usada para proteger a antena do medidor de RNI. Para 
cada distância, duas medidas foram feitas. A primeira sem o 
uso do  laminado como blindagem e uma segunda medida 
usando o laminado como blindagem eletromagnética. O la-
minado foi moldado em forma de cilindro, de maneira que a 
antena do medidor de RNI ficasse completamente contida no 
interior do cilindro.  A Gaiola de Faraday foi aterrada usan-
do-se o aterramento comum da instalação elétrica. As ante-
nas do rádio e do medidor de RNI ficaram no mesmo plano 
horizontal. O medidor de RNI calcula a média do campo elé-
trico presente na faixa de 300kHz a 3GHz. Durante o ensaio 
em laboratório,  foi  medido  um campo  elétrico  de  fundo, 
campo proveniente  de  fontes  diversas,  da  ordem de  2,45 
V/m. Com o uso da blindagem ,  campo elétrico de fundo 
medido ficou da ordem de 0,28 V/m. A blindagem tem efici-
ência para atenuação de interferências eletromagnéticas para 
freqüências  entre  30MHz e  200MHz.  Os  sinais  de  fontes 
emissoras de RFI com freqüências  abaixo de 30MHz não 
são devidamente atenuados pela blindagem, o que explica o 
campo elétrico de fundo medido após a colocação da blinda-
gem ( Gaiola de Faraday). Os seguintes resultados foram al-
cançados:

TABELA I. MEDIÇÕES REALIZADAS – PROCEDIMENTO I
Distância 5cm 50 cm 1m 2m
Campo 
elétrico 
medido 

sem o la-
minado 
(V/m)

150,3 55,50 17,4 4,3

Campo 
Elétrico 
medido 

com o la-
minado 
(V/m) 

0,39 0,32 0,29 0,29

Atenuação 
(DB) 25,86 22,39 17,78 11,71

O campo elétrico medido neste ensaio é composto por 
uma parcela proveniente de fontes externas, campo de fun-
do, e de uma parcela proveniente do rádio usado como gera-
dor de RFI. Para avaliar a atenuação provocada sobre o sinal 



gerado pelo rádio, é preciso retirar a parcela do campo elé-
trico de fundo. Os resultados deste procedimento estão mos-
trados na tabela seguinte.

TABELA II. MEDIÇÕES REALIZADAS – PROCEDIMENTO II

Distância 5cm 50 cm 1m 2m
Campo 
elétrico 
medido 

sem o la-
minado 
(V/m)

150,3 55,50 17,4 4,3

Campo 
Elétrico 
medido 

com o la-
minado 
(V/m) 

0,11 0,04 0,01 0,00

Atenuação 
(DB) 31,35 31,42 32,4 >32

- Ensaio de Atenuação de Ruídos

Neste ensaio foram usados os seguintes materiais:

01 Gerador de sinais - Fonte de ruído
01 Osciloscópio Digital - Medidor de sinais
01 Ferrite de Níquel - Atenuador de ruído
01 Cabo de dados - Meio de transmissão

Neste ensaio,  um sinal de corrente de baixa freqüência, 
100Hz, é transmitido através de um cabo de dados com ma-
lha de blindagem. Um sinal senoidal de corrente com fre-
qüência de 30 MHz é usado para simular ruído. Este sinal é 
adicionado ao sinal de baixa freqüência e transmitido pelo 
cabo de dados.  Na outra extremidade do cabo,  o  sinal  de 
corrente recebido alimenta uma carga de 1kΩ. A tensão é 
monitorada por um osciloscópio. Nas duas extremidades do 
cabo, a malha de blindagem é aterrada. Próximo à saída do 
cabo, é colocado um ferrite em torno do mesmo. São medi-
das as relações S/N sinal ruído na entrada do cabo e na saída 
do cabo. Os resultados são mostrados a seguir:

TABELA III
MEDIÇÕES REALIZADAS – RAZÃO SINAL RUÍDO

S/N 
ENTRADA

10 DB 20 DB 30 DB

S/N SAÍDA 20 DB 33 DB 44 DB

Os ensaios realizados com os elementos indicados, ferri-
tes e laminados,  mostram que a redução de sinais indeseja-
dos foi satisfatória.  De acordo com as medições feitas em 
campo, uma atenuação de 10dB na interferência eletromag-
nética criaria um nível de compatibilidade eletromagnética 
que permitiria o uso de aparelhos de comunicação no ambi-
ente operacional das válvulas de proteção, desde que respei-
tadas distâncias mínimas com relação aos elementos suscetí-
veis.  Contudo, ainda será necessária a realização de testes 

em campo para determinar o grau de imunidade eletromag-
nética alcançado com o uso dos elementos aqui sugeridos.

IV.  PROTÓTIPO DE FILTRAGEM

Aplicações de sensoriamento e controle devem levar em 
conta a grande quantidade de interferência provocada por rá-
dio freqüência (RFI). Este problema torna-se mais evidente 
quando são empregados longos cabos para a transmissão dos 
sinais proveniente dos sensores e em direção aos atuadores. 
Normalmente, os circuitos de sensores e atuadores são proje-
tados para evitar os efeitos de sinais interferentes. Desta ma-
neira, tais circuitos possuem alta rejeição de modo comum, o 
que elimina grande parte do ruído e da interferência induzida 
pelos cabos. Contudo, um potencial problema ocorre quando 
há a presença de RFI nos cabos de dados. Muitos dos circui-
tos para eliminar a interferência de modo comum, principal-
mente se forem implementados com amplificadores  opera-
cionais,  possuem bom desempenho para  freqüências  até  a 
faixa de alguns MHz. Para freqüências mais elevadas, ocorre 
o fenômeno da retificação do sinal interferente. Quando isto 
ocorre, o sinal interferente torna-se um nível DC indesejável 
que não pode mais ser eliminado através de filtros passa-bai-
xa. Se a fonte de interferência RFI for intermitente, isto pode 
levar a erros de medidas que dificilmente são detectados.

Uma forma de solucionar este problema é através do uso 
de filtros de RF na entrada dos circuitos afetados pela RFI. 
Estes filtros podem ser implementados usando-se uma estru-
tura  passa-baixa  diferencial.  Este  filtro  deve:  remover  a 
maior parte da energia RF presente nos cabos de dados; pre-
servar o equilíbrio do sinal AC entre cada linha e o terra e 
manter inalterada a impedância de entrada do circuito a ser 
protegido para as freqüências dos sinais de dados. Uma con-
figuração básica de um filtro RF pode ser vista nas figuras 2 
e 3. Neste caso o filtro apresenta uma freqüência de corte (-
3dB) de 1MHz.

Figura 2.  Filtro passivo para rejeição de RFI

O mesmo filtro pode ser representado de forma simplifi-
cada como mostrado na figura 3. Esta configuração revela 
que o filtro forma uma ponte. Por este motivo, um desbalan-
ceamento entre as constantes de tempo C1a/R1a e C1b/R1b 
irá diminuir a rejeição de modo comum do filtro para altas 
freqüências.  Desta  forma,  os  resistores  R1a  e  R1b  assim 
como os capacitores C1a e c1b devem possuir os mesmos 
valores e as respectivas tolerâncias devem ser as mais baixas 
possíveis. Nesta configuração, o capacitor C2 reduz erros de 
rejeição de modo comum de sinais AC provocados pelo des-
balanceamento da ponte. De qualquer forma, este capacitor 



não interfere nas propriedades de rejeição de modo comum 
do filtro. 

Este filtro RFI possui duas bandas passantes: em modo di-
ferencial e em modo comum. A banda passante em modo di-
ferencial  é  determinada  pela  constante  de  tempo formada 
pela soma das resistências R1a e R1b e pela capacitância 
equivalente do arranjo C2 em paralelo com os capacitores 
em série C1a e C1b. A freqüência de corte em modo dife-
rencial do filtro é determinada pela expressão:

)12.2(2
1

CCR
f c +

=
π
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Figura 3.  Filtro passivo para rejeição de RFI

A banda passante em modo comum é definida pela impe-
dância em paralelo formada pelas duas redes RC (R1a / C1a 
e R1b/C1b). Assim, a freqüência de corte do filtro em modo 
comum é dada por:

112
1

CR
f c π
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A implementação deste filtro deve ser feita em placa de 
circuito impressa com planos de terra  em ambas as faces. 
Os terminais de todos os componentes devem ser os mais 
curtos possíveis. Os capacitores devem possuir alto fator de 
qualidade Q e baixa tolerância (±5% no máximo). São reco-
mendados capacitores de filme PPS classe x2/y1 com tole-
rância de ±2%. O protótipo do filtro pode ser visto na figura 
4.

Figura 4. Protótipo do Filtro passivo para rejeição de RFI

Outra configuração de filtro passivo pode ser vista na Fi-
gura  5.  Este  filtro  com estrutura pi  possui  uma banda de 

transição menor comparado com o outro filtro, no entanto o 
uso de indutores pode provocar variações de tensão provo-
cadas pela variação do sinal de corrente de 4 a 20mA envia-
do pelo CLP.

Figura 5. Protótipo do Filtro passivo para rejeição de RFI

A.  Avaliação dos Filtros
Para avaliar o desempenho dos filtros, foram realizadas si-

mulações computacionais para verificar a atenuação provo-
cada pelas estruturas de filtragem. Buscou-se determinar o 
comportamento do filtro em termos de atenuação versus fre-
qüência do sinal interferente. Por meio das simulações com-
putacionais, foram traçadas as curvas de rejeição de interfe-
rência em modo comum e em modo diferencial. Os resulta-
dos das simulações podem ser visto nos gráficos mostrados 
nas figuras 6 e 7.

Figura 6.Resposta em Frequência do filtro RFI

Figura 7.Resposta em Frequência do filtro em pi

Pelos  resultados  mostrados  nestas  simulações,  pode-se 
perceber que as duas estruturas de filtro propostas têm capa-
cidade de conferir uma maior imunidade à interferência ele-
tromagnética  induzida  através  dos  cabos.  Nas  simulações, 



considera-se a existência de um aterramento perfeito. 

V.  RESULTADOS

Foram realizados ensaios na CGTF para avaliar o desem-
penho da blindagem feita com a manta e dos filtros RFI. Du-
rante a realização dos testes, o corpo da válvula foi envolvi-
do pela manta de blindagem. Apesar da proteção da manta, a 
interferência produzida por um rádio de comunicação provo-
cou a abertura indesejada da válvula. Percebeu-se que a in-
terferência era propagada pelos cabos de sinal de controle. 
Os filtros foram colocados na entrada do atuador da válvula 
e o seu desempenho foi avaliado de forma qualitativa. Após 
a colocação dos filtros, a interferência foi sensivelmente di-
minuída. Isto pode ser observado comparando, antes e de-
pois da colocação dos filtros, a amplitude de oscilação da 
posição da válvula bem como a distância entre o rádio e a 
válvula para que haja interferência. Com o uso dos filtros, as 
oscilações da posição da válvula foram bastante reduzidas. 
Percebeu-se, também, que a distância entre o rádio e a vál-
vula para que haja a interferência no funcionamento da mes-
ma diminuiu após a colocação dos filtros. 

Foram feitos  aperfeiçoamentos  nos  filtros,  contudo  tais 
modificações não puderam ser avaliadas devido a um prob-
lema ocorrido no atuador da válvula durante os ensaios. 

De uma maneira geral, pode-se dizer que a utilização dos 
filtros diminuiu os efeitos da interferência provocada pelos 
rádios de comunicação sobre as válvulas, mas  tais efeitos 
não foram completamente eliminados, o que não permite o 
uso de equipamentos geradores de RFI no interior do ambi-
ente operacional das válvulas.

VI.  HIPÓTESES PARA O FUNCIONAMENTO PARCIAL 
DA SOLUÇÃO

Os protótipos propostos não conseguiram eliminar com-
pletamente os efeitos da interferência eletromagnética causa-
da pelos rádios de comunicação. No caso da manta de blin-
dagem eletromagnética, apesar dela ser capaz de atenuar su-
ficientemente a  interferência  eletromagnética  para  evitar  o 
acionamento indevido das válvulas, a interferência era pro-
pagada  pelos  cabos,  os  quais  não  foram protegidos  pela 
manta. Para testar esta hipótese, o protótipo usado para ava-
liação da blindagem em laboratório (figura1) foi novamente 
testado colocando-se aberturas no cilindro para a passagem 
de cabos do exterior da gaiola de Faraday formada pelo pro-
tótipo para seu interior. Nesta configuração, após repetição 
do procedimento descrito no tópico III,  foi possível medir 
valores de campo elétrico bem superiores aos medidos ante-
riormente. Os valores desta medição são mostrados na tabela 
IV.

Por estes resultados, fica claro que a solução da manta de 
blindagem não produzirá o efeito desejado, caso a blinda-
gem seja feita somente sobre o corpo da válvula. Os cabos 
que se conectam ao sistema de válvulas também precisam 
ser protegidos contra RFI.

Com relação ao filtro usado para a atenuação da interfe-
rência propagada pelos cabos de sinais, a hipótese levantada 
para o desempenho em campo inferior ao simulado está rela-
cionada com as condições de aterramento. Por se tratar de 
um filtro  para  atenuação  de  sinais  de  rádio  freqüência,  o 
aterramento  usado  para  eliminar  o  sinal  interferente  deve 
apresentar  uma  indutância  muito  baixa.  Para  tanto,  é  de 
suma importância  observar  alguns  fatores  que  contribuem 
para reduzir a indutância dos circuitos de aterramento, tais 
como:

-distâncias curtas entre o ponto de aterramento e os circui-
tos a serem protegidos;

-não usar cabos de aterramento cilíndricos e
-evitar encurvamento dos cabos de aterramento.

TABELA IV. MEDIÇÕES REALIZADAS – CAMPO ELÉTRICO

Normalmente, em instalações elétricas há uma preocupa-
ção maior com a resistência de aterramento do que com a in-
dutância do  aterramento.  Não foi  medida  a  indutância do 
aterramento usado com o filtro, portanto não se pode quanti-
ficar seu efeito sobre o desempenho dos filtros. Para simples 
avaliação do efeito da indutância no comportamento dos fil-
tros, foi feita uma simulação na qual o aterramento perfeito 
foi trocado por outro com indutância de 0,1mH. Os resulta-
dos da simulação é mostrado na figura 8. Quando compara-
do com o desempenho do filtro com terra perfeito, o qual é 
mostrado na figura 7, pode-se perceber que há uma diminui-
ção considerável da atenuação para as freqüências próximas 
da  utilizada  pelos  rádios  de  comunicação  (em  torno  de 
150MHz).

Figura 8: Resposta em frequência do filtro com aterramento indutivo.

Distâncias: 5cm 50cm 1m 2m

Campo elétrico 
medido sem o la-
minado (V/m):

152 56 18,3 6,3

Campo elétrico 
medido com o la-
minado (V/m):

23,4 8,6 3,2 1,2

Atenuação (dB): 8,13 8,14 4,14 7,2



VII.  CONCLUSÕES

Os ensaios  realizados em laboratório  mostraram que os 
protótipos da solução proposta são capazes de conferir ao 
sistema de acionamento das válvulas de gás uma maior imu-
nidade à interferência eletromagnética. O uso de laminados 
para blindagem pode reduzir os efeitos da interferência ele-
tromagnética  diretamente  irradiada  sobre  os  circuitos  de 
acionamento da válvula, enquanto que os filtros podem ser 
usados para combater a interferência induzida nos cabos de 
dados. No entanto, os desempenhos dos protótipos, avalia-
dos através de ensaio na planta da CGTF, mostraram que 
houve uma redução dos efeitos da interferência eletromagné-
tica sobre as válvulas. Contudo, a solução proposta não con-
seguiu eliminar completamente os efeitos da interferência. O 
uso de filtros de maior ordem aliados com o uso da manta de 
blindagem para proteção da região onde o mesmo seria ins-
talado poderia conferir maior imunidade aos efeitos da inter-
ferência eletromagnética. Por questões de atraso no crono-
grama, não foi possível aperfeiçoar os protótipos  a fim de 
alcançar a compatibilidade eletromagnética necessária par o 
uso de rádios comunicadores no interior do ambiente opera-
cional das válvulas..
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