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COLUNA PERGUNTE AO ZÉ PACEL

ZÉ PACEL EXPLICA A IMPORTÂNCIA DOS TESTES 
DE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA
Pergunta:  Por que testes de compatibilidade eletromagnética são importantes?
Resposta elaborada por: Fabrício Gonçalves Torres (fabrigt@ipt.br) e João Henrique Ângelo (jangelo@ipt.br) 
 – TRM e EN / IPT – Unidade de Negócios em Tecnologias Regulatórias e Unidade de Negócios em 
Energia / Instituto de Pesquisas Tecnológicas

Em uma indústria do setor de papel e celulose existe 
uma grande quantidade de bombas, compressores e 
ventiladores acionados por motores elétricos assín-
cronos regulados por conversores de frequência que, 

se não devidamente especificados e instalados, geram ruídos  
elétricos e interferências eletromagnéticas (Figura 1). Convive 
com esse grupo de motores um número enorme de equipamen-
tos e instrumentos elétricos e eletrônicos utilizados na opera-
ção, monitoramento e controle de processos produtivos.

Portanto, a presença de fontes geradoras de energia  
eletromagnética ao lado equipamentos elétricos e eletrô-
nicos suscetíveis à presença de emissões eletromagnéticas 
indesejadas torna o ambiente fabril um meio altamente pro-
pício a interações eletromagnéticas.

• O que é compatibilidade eletromagnética?
A compatibilidade eletromagnética (EMC) é a capacidade de 

equipamentos e sistemas elétricos funcionarem de forma acei-
tável em seu ambiente eletromagnético, limitando a geração, a 
propagação e a recepção não intencionais de energia eletromag-
nética que podem causar efeitos indesejados, como interferên-
cia eletromagnética (EMI) ou até mesmo danos físicos em um 
equipamento operacional.

Assim, o objetivo da EMC é viabilizar a operação correta 
de diferentes equipamentos em um ambiente eletromagnético 
comum. Para isso, a EMC aborda três classes principais de pro-
blemas. A primeira, emissão, é a geração de energia eletromag-
nética, deliberada ou acidental, por alguma fonte e sua liberação 
no meio ambiente. A EMC estuda as emissões eletromagnéticas 
indesejadas e avalia as contramedidas que podem ser tomadas 
para mitigá-las.

A segunda classe, suscetibilidade, é a tendência do equipa-
mento elétrico, conhecido como vítima de funcionar mal ou fa-
lhar na presença de emissões eletromagnéticas indesejadas, que 
são conhecidas como interferência de radiofrequência (RFI). 
Por sua vez, a imunidade é o oposto da suscetibilidade, sendo 
a capacidade de o equipamento funcionar corretamente na pre-
sença de RFI. 

A terceira classe estudada é o acoplamento, que é o meca-
nismo pelo qual a interferência eletromagnética emitida atinge 
a vítima.

Logo, a mitigação da interferência eletromagnética e, por-
tanto, a compatibilidade eletromagnética pode ser alcançada  
abordando qualquer um ou todos esses problemas, ou seja,  
atenuando as fontes de interferência, inibindo as vias de acopla-
mento e/ou fortalecendo as vítimas em potencial. Na prática, 
muitas das técnicas de engenharia utilizadas, como aterramento 
e blindagem, aplicam-se a todos os três problemas.

• Importância da compatibilidade eletromagnética
A importância da compatibilidade eletromagnética (EMC) é 

notável e isso é decorrente do ambiente em que vivemos, cada 
vez mais carregado de ruído eletromagnético e cuja tendência 
é de aumento exponencial ao longo dos próximos anos, pois:
✓ a Internet das Coisas remeterá a uma quantidade crescente 

de dispositivos e sensores que se comunicarão por meio de 
sinais de alta frequência;

✓ a 5.ª geração de comunicações móveis (5G) exigirá mais ante-
nas para proporcionar os benefícios que a tecnologia promete;

✓ as mudanças climáticas cada vez mais intensas têm provocado 
um aumento na frequência e na intensidade das descargas 
atmosféricas, com a ocorrência, por exemplo, dos chamados 
“superraios”.

Figura 1. Equipamento utilizado em ambientes fabris
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Em função desse cenário, profissionais das áreas técnica e da 
engenharia devem se preocupar tanto com o nível de interferên-
cia eletromagnética gerado pelos seus equipamentos de medi-
ção como com a sua suscetibilidade em decorrência de campos 
externos, principalmente em aplicações críticas, tais como em 
unidades fabris, áreas médicas, telecomunicações e militares.

As interferências eletromagnéticas podem ser irradiadas, ou 
seja, transmitidas através do ar, ou conduzidas por meio dos ca-
bos elétricos conectados aos equipamentos. Há normas nacionais 
e internacionais que estabelecem o nível máximo de interferência 
eletromagnética que os aparelhos podem gerar, e também o nível 
mínimo de intensidade de campo que eles devem suportar, sem 
que suas funcionalidades sejam prejudicadas.

Por esse motivo é que os testes de compatibilidade eletro-
magnética são importantes no projeto, desenvolvimento e 
homologação de produtos que incorporem qualquer circuito  
eletrônico embarcado.

• Testes de compatibilidade eletromagnética
Alguns dos principais testes de compatibilidade eletromag-

nética podem ser divididos em: emissão radiada, susceptibilida-
de irradiada, emissão conduzida e susceptibilidade conduzida.

Os testes de emissão radiada e de susceptibilidade irradiada 
devem ser realizados em área aberta, livre de interferências exter-
nas ou em uma câmara semianecoica, como a mostrada na Figura 2, 
ou seja, em um recinto blindado com revestimento absorvedor 
nas paredes e no teto, livre de perturbações externas e reflexões.

No teste de emissão radiada, o equipamento sob teste é 
mantido em funcionamento normal e a intensidade do campo 
emitido por ele é medida com o uso de uma antena polarizada.

No teste de susceptibilidade irradiada um campo ele-
tromagnético é gerado intencionalmente e verifica-se se o  

aparelho, apesar de imerso neste campo, mantém suas funcio-
nalidades operando adequadamente.

Tais testes também podem ser realizados por meio de uma 
célula TEM (Transverse Electromagnetic), como a apresentada 
na Figura 3, ou GTEM (Gigahertz Transverse Electromagnetic), 
essa para intensidades com frequências mais altas. 

Essas células normalmente são  utilizadas em etapas  prévias  
do  projeto de um aparelho eletrônico, onde são  avaliadas  par-
tes dos circuitos individualmente  ou no teste de equipamentos 
de pequenas dimensões.

O teste de emissão conduzida avalia a intensidade do cam-
po eletromagnético gerado pelo aparelho e conduzido pelos seus 
cabos, tais como o de alimentação. Para este teste, é utilizado o 
LISN (Line Impedance Stabilization Network) que, além de separar 
o sinal de alta frequência e enviar para um analisador de espectro, 
também protege o analisador isolando-o da rede de alimentação.

O teste de susceptibilidade conduzida avalia se o aparelho 
sob teste mantém suas funcionalidades adequadas apesar de ha-
ver interferência eletromagnética conduzida pelos seus cabos. 
Para este teste é utilizado o CDN (Coupling Decoupling Network).

A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) é o  
órgão responsável pela homologação de todos os produtos que 
irradiam sinais eletromagnéticos e determina que esses produ-
tos sejam ensaiados e aprovados em laboratórios de EMC. 

Além dos ensaios, esses laboratórios também podem  
fornecer apoio no desenvolvimento de equipamentos e no  
diagnóstico de falhas e vulnerabilidades decorrentes de inter-
ferências eletromagnéticas que possam afetar o desempenho 
de aparelhos eletrônicos a exemplo da confiabilidade me-
trológica de equipamentos de medição.       
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Figura 2. Câmara semianecoica do IPT
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Figura 3. Célula TEM de até 500 MHz desenvolvida pelo IPT


