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1-INTRODUÇÃO

Atualmente, a ocorrência de fenômenos relacionados às interferências eletro-

magnéticas está crescendo rapidamente e, quando associado com a proliferação e diver-

sificação dos equipamentos elétricos e eletrônicos, a importância da análise deste tema

se evidencia. Embora os primeiros efeitos deste tipo de interferência tenham sido identi-

ficados com o uso de sistemas de comunicações, recebendo no passado o nome de “Ra-

dio Frequency Interference (RFI)”, na atualidade, devido à modernidade e utilização dos

sistemas eletrônicos nos diversos ramos da nossa sociedade, conclui-se que estas inter-

ferências não estão absolutamente confinadas no espectro de rádio comunicação e esta

denominação não é mais utilizada.

Com isso, uma nova denominação para esta área da engenharia elétrica – “Inter-

ferência Eletromagnética (IEM)” - foi adotada, adequando esta nomenclatura à sua

abrangência relativa ao espectro eletromagnético atual.

Os métodos para se avaliar os efeitos das IEM têm sofrido grande evolução, in-

cluindo a aplicação de conceitos de Compatibilidade Eletromagnética (CEM) desde as

etapas iniciais de projeto até o comissionamento ou certificação dos equipamentos ou

sistemas elétricos e eletrônicos. Por outro lado, a utilização de simulações numéricas,

devido à elevada confiabilidade e capacidade de alguns métodos numéricos em anteci-

par resultados, e as medições práticas, que compreendem um conjunto de procedimen-

tos e rotinas para análise e testes, têm sido empregadas para quantificar e gerar ações

para reduzir os efeitos das IEM.

Com relação à utilização destas metodologias na indústria automobilística, men-

ciona-se, como exemplo, a análise da IEM causada pelos sistemas de injeção/ignição

dos motores ciclo Otto nos sistema antibloqueio de freios (ABS), que pode resultar em
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graves acidentes devido aos distúrbios no controle durante a frenagem de veículos. Ou-

tro exemplo é a análise da emissão de ruídos causados pelos sistemas controlados por

microprocessadores, muito utilizados na eletrônica embarcada, e que podem interferir

em outros sistemas eletrônicos, especialmente nos sistemas de comunicação via rádio.

Menciona-se também, em casos especiais, tais como em veículos de unidade intensiva

móveis, a preocupação com eventuais IEM que possam causar uma monitoração inade-

quada de um paciente ou, até mesmo, uma assistência inadequada a este. Assim, estes

exemplos mostram formas potenciais típicas de interferências que poderão ocorrer, re-

sultantes do complexo ambiente eletromagnético, e que devem ser consideradas quando

da análise de CEM em veículos automotivos.

Observa-se que estes problemas têm crescido rapidamente em magnitude e di-

versidade, devido ao crescimento agressivo de aplicações de sistemas eletrônicos. Nos

automóveis, que completam uma história pouco superior a cem anos de sua invenção, o

custo referente à eletrônica embarcada atinge um percentual aproximado de 20% em

relação ao custo de manufatura de um veículo completo [1], [2]. Este volume de aplica-

ção tem sido motivado por vantagens incontestáveis que são associadas ao baixo custo,

flexibilidade e à larga escala de produção, além de possibilitar a fácil realização de di-

versas funções que, até então, eram inviáveis através das técnicas tradicionais. A figura

1.1 representa o índice de aplicação da elétrica e eletrônica embarcada, durante os últi-

mos cinqüenta anos, com base na experiência adquirida pela DaimlerChrysler [1].

Além disso, muitos estudos têm se concentrado na análise dos possíveis efeitos

biológicos oriundos da radiação eletromagnética (EM). Investimentos de grande monta

e de longa duração têm sido empregados para tais estudos.

Como resultado destas pesquisas e do envolvimento da Organização Mundial da

Saúde (OMS), algumas recomendações como as desenvolvidas pela ICNIRP (Internati-
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onal Commission on Non-ionizing Radiation Protection), as “Diretrizes para Limitações

das Exposições a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos Variáveis no Tem-

po (até 300GHz)”, divulgada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações),

e algumas metodologias experimentais apresentadas em publicações internacionais, que

especificam, por exemplo, a medição do índice de absorção específica (SAR), foram

estabelecidas recentemente e têm contribuído no controle e orientação de empresas e da

população [3]-[5].

20

1970 1980 1990 2000 20101960

Iluminação
Radio
Buzina
Dínamo

Motor de partida
Ignição transistorizada
Relês temporizados
Alternator

Cruise control
Injeção eletrônica
Ignição mapeada

Computador de bordo
“Check control”
ABS
Caixa de mudanças automática

Injeção – “single point”
Sensor de colisão
Imobilizador

Travamento central
Controle do trem de força
Painel eletrônico
Suspensão ativa
Controle de traçao
Controle de bancos

Supervisão e Controle
Sistema de navegação

Radar
“on-board - IT”
“Drive by wire”
Controle de voz

%
 d

o 
cu

st
o 

de
 m

an
uf

at
ur

a

Comunicação
l“Networks”

Internet

Figura 1.1. Crescimento da aplicação de sistemas elétricos e eletrônicos embarcados [2]

Apesar da evolução tecnológica e dos benefícios apresentados pelos sistemas

elétricos e eletrônicos na vida do ser humano, novas exigências técnicas vêm deman-

dando uma reformulação significativa nos processos de engenharia e produção e vêm

agregando necessidades de melhoria da qualidade do produto e o controle da IEM [6],

[7].
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Por estes motivos, ao longo de vários anos os mercados que abrangem os países

desenvolvidos, tais como NAFTA (North American Free Trade Agreement) e Comuni-

dade Européia, têm se esforçado individualmente no controle dos efeitos provocados

pela poluição eletromagnética. Entretanto, com os efeitos da globalização as barreiras

comerciais se estreitam dia a dia, criando uma nova necessidade: a aceitação das diver-

sas metodologias para testes e limites para a certificação de produtos e, conseqüente-

mente, o controle da “poluição” EM. Estas atividades estão representadas por acordos

técnicos e comerciais entre países ou comunidades econômicas e são firmadas devido às

diferenças entre normas e metodologias de testes. São conhecidas como Acordo Mútuo

de Reconhecimento (MRA – Mutual Recognition Agreement) e incluem produtos da

indústria automobilística, eletrodomésticos, telecomunicações, etc. [8].

Observa-se, porém, que algumas áreas de comércio livre, tais como o Mercosul,

não possuem regulamentações abrangentes ou estão apenas iniciando as atividades de

controle e de definição das regras para suas áreas de comércio, nas quais os aspectos de

CEM devam ser considerados. Com isso, a utilização de equipamentos importados

pode, até mesmo, ser impossibilitada, pois as características do ambiente EM local po-

dem ser mais agressivas ou diversificadas em relação àquelas relacionadas aos merca-

dos já regulamentados.

Em face destas situações apresentadas, evidencia-se a necessidade da adoção de

metodologias que possam proteger a população contra produtos de baixa qualidade e até

garantir sua segurança pessoal. A definição destas metodologias e de regulamentações

não pode basear-se, simplesmente, na adoção de um método preexistente em outro país,

devendo serem analisadas as características específicas de cada região. Desta forma,

para a definição da base destes critérios e regulamentações, recomenda-se à investiga-
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ção através de medições práticas e teóricas dos níveis de poluição eletromagnética no

meio ambiente.

Portanto, os resultados apresentados neste trabalho poderão servir para avaliar a

aplicabilidade de metodologias ou regulamentações, já adotadas por outros países, no

Brasil, sejam elas para a indústria automobilística ou para outras áreas tecnológicas,

cuja definição do ambiente eletromagnético urbano seja importante.

Deve-se ressaltar, se considerada a situação do mercado brasileiro e do Merco-

sul, que poucas publicações foram apresentadas por outros autores, destacando-se a re-

levância deste trabalho.
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2-REVISÃO LITERÁRIA

A área de CEM, embora assuma uma grande importância na atualidade, vem

sendo estudada desde as primeiras décadas do século XX, incluindo considerações sobre

a redução e controle de IEM nas diversas etapas de projetos, bem como o desenvolvi-

mento e estabelecimento de metodologias de testes e regulamentações.

Com relação às Normas Internacionais, inicialmente, três grupos tiveram os es-

forços direcionados à área de CEM:

→ O grupo dos países Europeus, através da “Special International Committee

on Radio Perturbations” (CISPR), que atuam desde 1933 [9],

→ A “Federal Communications Commission” (FCC) – desde 1934 [10], e

→ Área militar americana, que iniciou suas atividades durante a época da II

Guerra Mundial [10].

Estes grupos, até a metade do século passado, concentravam seus esforços no

controle das emissões de IEM conduzidas e irradiadas.

Entretanto, com a maior disseminação dos equipamentos eletrônicos a partir da

década de cinqüenta, as pesquisas e trabalhos referentes às condições de imunidade pas-

saram a ser, também, enfatizados [11].

Já na década de 1930, alguns trabalhos de redução dos ruídos causados pelos

sistemas de ignição nos equipamentos de rádio comunicação dos veículos de combate e

em navios, foram desenvolvidos. Com base nestas necessidades, algumas recomenda-

ções de CEM, para este tipo de veículo, foram criadas com intuito de controlar estas

IEM. Porém, com o aumento na utilização dos diversos sistemas de rádio comunicação

da época, principalmente durante a década de 1940, estas recomendações se tornaram
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ineficientes. Desta forma, como uma primeira abordagem sobre este tema, algumas re-

comendações para equipamentos militares foram criadas [12].

Com relação à indústria automobilística comercial, após a II Guerra Mundial, a

“Society of Automotive Enginneers (SAE)” iniciou estudos direcionados às análises das

IEM irradiadas pelos sistemas de ignição [13]. Ainda assim, as primeiras ações efetivas

ocorreram na década de 1950 principalmente com o controle das IEM geradas por estes

mesmos sistemas, em receptores domésticos de rádio e televisão.

Em 1952, no Reino Unido, os veículos automotores passaram a ser submetidos a

algumas verificações de CEM [14]. Neste mesmo período, outras fontes de IEM, tais

como geradores, motores elétricos e transientes gerados pela comutação de componen-

tes indutivos (relês e solenóides), passaram a ser analisadas com determinada importân-

cia, principalmente, devido à utilização de indicadores elétricos (galvanômetros) e à

popularização do uso de rádio receptores. Como exemplo destes estudos, Short, funcio-

nário da empresa Delco-Remy, em 1954, analisou de forma particular as IEM geradas

pelos circuitos de ignição e de geração de energia que equipavam os veículos da época

[15]. No mesmo trabalho, são sugeridos alguns procedimentos para supressão dos efei-

tos destas IEM.

Em 1958, devido às evoluções satisfatórias nos sistemas de medição, foi possível

a publicação da primeira edição da norma SAE J551 [16]. No mesmo ano, foram adota-

dos os mesmos limites fixados pela SAE J551 para a norma CISPR-12 [17]-[18].

A partir da década de 1960, com a proliferação dos sistemas eletro-eletrônicos

em geral, a preocupação com a ocupação do espectro eletromagnético e seu gerencia-

mento se tornaram realidade. O principal intuito destas pesquisas, ainda foi garantir o

funcionamento de sistemas de comunicação e de telecomunicações, conforme estudos

realizados por Nichols e Mills, que se concentraram na análise das bandas de VHF e
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UHF, e por Fraser, que se concentrou nas faixas de microondas, enfatizando a preven-

ção contra IEM irradiadas [19]-[21].

Com relação aos automóveis, no ano de 1968, a FCC foi autorizada pelo Gover-

no Americano a controlar as emissões dos sistemas de ignição, ainda com intuito de

evitar as IEM nos sistemas de comunicação [22].

No ano de 1969, o “Institute of Electrical and Electronic Engineers” (IEEE)

editou duas normas, IEEE Std. 291, cuja faixa de freqüências considerada é de 30Hz a

30MHz, e a IEEE Std. 302, para freqüências abaixo de 1GHz, propondo metodologias

para medição de ondas eletromagnéticas propagadas no espaço [23]-[24].

Considera-se a década de 1970, para a indústria automobilística, como muito

importante para a área de CEM, pois nesta década foram agregadas aos estudos ambi-

entais, novas pesquisas enfatizando-se a análise geral de IEM irradiadas por veículos

automotores. Assim, pode-se mencionar, por exemplo, os trabalhos conduzidos por

Doty Jr., na cidade de Detroit [10]. Até então, os estudos apresentados detinham-se ape-

nas em avaliar os níveis de emissão gerados, individualmente, pelos veículos. Algumas

outras medições, com objetivo similar, foram conduzidas em vias públicas por Yama-

moto, em 1977, e Shepherd, em 1976 [25]-[26].

Com relação à Comunidade Européia, em 1972 a diretiva 72/245/EEC foi esta-

belecida, passando a ser utilizada como legislação no controle das IEM irradiadas pelos

veículos automotores [27]-[29].

Além destas, menciona-se também, outras metodologias de trabalho, como as

técnicas estatísticas, que passaram a ser empregadas, objetivando facilitar a análise das

IEM oriundas dos sistemas de ignição, como por exemplo, as apresentadas por Hsu em

1973 [30].
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Associadas à utilização de sistemas eletrônicos embarcados, que são mais sus-

ceptíveis as IEM e que têm características especiais de emissão, novas ações de CEM

começaram a ser tomadas durante as etapas de desenvolvimento dos veículos. Da mes-

ma forma, nos estudos do ambiente EM externo aos veículos, que passou a receber no-

vas contribuições relativas as IEM, foram necessárias novas metodologias para avalia-

ção e testes [31].

Ainda, na década de 70, em 1976 as instituições tais como a FCC, continuaram a

desenvolver regulamentações para controle dos sistemas de ignição, que continuavam a

interferir nos equipamentos de telecomunicações [24]. Estas atividades consideraram

tanto as iniciativas voluntárias de controle das IEM, como as recomendações publicadas

pela SAE, tais como a SAE J551 e SAE J1113, que, até então, não eram exigidas legal-

mente [32]-[33].

Associadas às pesquisas de avaliação de ambientes EM, algumas outras pesqui-

sas curiosas ocorreram neste período. Uma delas, foi a análise de imunidade a campos

EM, gerados por emissoras de rádio e TV, em marca-passos. Nestes estudos, foi verifi-

cada a baixa imunidade dos marca-passos da época à intensidade de campo, tipicamente

gerada por estes serviços de telecomunicações [34]. Da mesma maneira, em 1979, foi

apresentada uma pesquisa sobre a exposição da população à radiação EM de estações de

VHF e UHF, nos Estados Unidos [35].

Durante a década de 1970, algumas atividades de treinamento e de preparação de

cursos de CEM em Universidades receberam algum destaque. Desta maneira, nota-se a

importância que a CEM passava a receber naquela época [36].

Já na década de 1980, novos conceitos de CEM foram estabelecidos, tais como

ações de prevenção contra IEM em fases iniciais de projeto, que objetivavam a otimiza-

ção dos custos necessários ao atendimento dos pré-requisitos de CEM. Por exemplo, em
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1982, Simons Jr. informou que a área militar americana havia fixado metas de redução

de custos, associadas à manutenção do poderio militar estabelecido até o momento [37].

Ainda em 1982, várias medições de campos EM nas faixas de AM e FM foram

executadas em Montreal e Toronto, no Canadá [38].

Em 1986, Sanyal apresentou os resultados das investigações do espectro de

campos EM na cidade de Nova Deli - Índia, na faixa de VHF, em ambientes urbanos

[39]. Este trabalho demonstrou que a preocupação com a poluição EM já se estendia a

outros países, além daqueles que iniciaram pesquisas pioneiras de CEM.

Embora a área de CEM estivesse em constante evolução, ainda não existiam cur-

sos de graduação com ênfase nesta área da engenharia elétrica. Geralmente, os enge-

nheiros de desenvolvimento que atuavam com CEM eram treinados pelas próprias em-

presas ou adquiriam conhecimentos através de experiências práticas, acumuladas ao

longo de vários anos de trabalho. Com isso, em 1986, Paul apresentou algumas experi-

ências obtidas com o estabelecimento de um curso de graduação, na Universidade de

Kentucky [40].

Ainda em busca da otimização de custos e do tempo de desenvolvimento, novas

experiências com simulação numérica passaram a ser apresentadas. Algumas delas, in-

cluíam análises dos efeitos do crosstalk através de técnicas de elementos finitos [41]-

[43]. Futuramente, estas técnicas de simulação passariam a ser largamente empregadas

nas diversas atividades de CEM, principalmente devido à sua capacidade de antecipar

resultados e ao nível de confiabilidade apresentado.

Em 1987, com o emprego de técnicas digitais nos sistemas eletrônicos embarca-

dos e com a necessidade de controlar suas novas características de emissão, foi editada a

norma SAE J1816 [44], que agregava as técnicas já desenvolvidas pelas normas SAE

J551, CISPR 12, ANSI C63.12 e FCC [16]-[18], [45]-[46].
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Com relação à década de 1990, a intensificação dos trabalhos de treinamento, o

controle das emissões no meio ambiente e maior emprego das simulações numéricas

foram às características mais marcantes.

Em 1990, Paul apresentou alguns resultados sobre sua proposta de implantação

de um curso de graduação com ênfase em CEM, na Universidade de Kentucky em 1987

[47]. Neste trabalho, passou a sugerir a incorporação dos conceitos e disciplinas de

CEM no programa regular do curso de engenharia elétrica.

Ainda em 1990, começaram algumas discussões sobre o planejamento do espec-

tro EM para o Século XXI, levando em consideração a evolução na sua utilização até

aquele momento e, também, os aspectos de poluição EM [48]-[49].

Em 1992, várias abordagens sobre a implementação de cursos de CEM em uni-

versidades americanas foram apresentados. Dentre estes trabalhos, destacam-se os apre-

sentados por Marvin, Nelson, Welner e Kubina. Alguns deles, referenciaram as pesqui-

sas desenvolvidas por Paul, nas décadas de 1980 e 1990 [50]-[53].

Ainda em 1992, Garbe apresentou um programa de medições de campos EM

desenvolvido, no período de um ano em Zurique – Suíça, para a faixa de freqüências de

100kHz até 1350MHz [54].

Em 1993, a “Electromagnetic Compatibility Society (EMCS)” do IEEE apre-

sentou o primeiro resultado do trabalho de criação de um catálogo, que concentrava

diversos dados já publicados e oriundos de medições de campos elétricos e magnéticos.

Este trabalho inicial, concentrou apenas os dados da faixa de freqüências de 30 até

300Hz [55].

No ano seguinte, 1994, devido às diferenças consideráveis entre as exigências

para certificação de produtos na Europa e Estados Unidos, uma importante ação passou

a ser tomada, estabelecendo acordos mútuos de reconhecimento (“Mutual Recognition
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Agreement for Product Sales - MRA’s)”, objetivando a aceitação de produtos america-

nos na Europa [56].

Em 1995, na Comunidade Européia, foi estabelecida a nova diretiva 95/54/EC,

que passou a ser aplicada a todos os países membros desta Comunidade e passou a con-

trolar a CEM na indústria automobilística [26], [57].

Em 1996, Garrett apresentou a situação das especificações de CEM na Austrália,

China, Japão e Nova Zelândia [58]. Durante sua análise, notou-se que ambas especifica-

ções, a Européia e a Americana, eram exigidas em alguns destes países.

Em 1998, mais uma pesquisa no ambiente EM foi apresentada [59]. Agora, nas

cidades americanas de Denver, San Diego e Los Angeles, concentrando-se na faixa de

108Mhz até 19,7GHz.

No ano de 1999, um estudo interessante foi apresentado, analisando o índice de

absorção específica (SAR) em passageiros de um veículo equipado com transmissor de

VHF e UHF [60]. Para este estudo, foi utilizado um equipamento, usualmente montado

em veículos automotores, operando em níveis de potência regularmente empregados.

Atualmente nos Estados Unidos, as normas militares MIL-STDs e as comerciais

da FCC e ANSI/IEEE têm sido utilizadas para diversas áreas da tecnologia elétrica e

eletrônica. Quanto aos sistemas automotivos, as normas SAE J551, SAE J1113 SAE

J1816, que são baseadas em normas ANSI, CISPR, IEC e ISO, são as mais utilizadas

[17]-[18], [33], [44]. Já a Comunidade Européia, tem em vigor a diretiva 95/54/EC para

todos os equipamentos eletrônicos embarcados, associada à emissão de documentos de

conformidade, gerados após verificações práticas de CEM.

No início desta década, novos trabalhos de avaliação do ambiente EM urbano fo-

ram conduzidos em diferentes países. Ressalta-se, também, que devido à proliferação
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dos sistemas de telefonia sem fio, alguns estudos sobre os possíveis efeitos biológicos

da radiação EM passaram a receber importância adicional [2], [61].

No Mercosul e, especialmente no Brasil, as atividades de controle das radiações

EM têm se concentrado em alguns setores da área da engenharia elétrica. Com relação à

área automobilística, têm se resumido às iniciativas particulares das indústrias multina-

cionais, que têm apresentado uma longa tradição na área de CEM, devido às experiênci-

as acumuladas pelas suas matrizes. Os procedimentos adotados para estas avaliações,

têm sido as metodologias especificadas internamente a cada empresa e as normas inter-

nacionalmente consagradas.

Entretanto, como o nível de poluição do ambiente EM têm aumentado a cada

ano, existe a necessidade clara da atualização dos dados das medições existentes e,

eventualmente, a adequação dos métodos empregados na atualidade. No Brasil, o estudo

do ambiente EM urbano visa adaptar as condições preconizadas nas normas internacio-

nais e os critérios de projeto às condições relativas ao mercado brasileiro.

Ressalta-se, desta forma, a possibilidade de incorporar estas informações aos re-

quisitos inerentes ao Mercosul, que podem variar desde a faixa de freqüências até o ní-

vel de imunidade estabelecido por estas normas.

Devido à escassez de trabalhos relativos a este tema, especialmente no Brasil,

menciona-se a possibilidade de algumas atividades já desenvolvidas servirem de base

para este trabalho e para o estabelecimento de uma regulamentação para o mercado bra-

sileiro [2], [62].

2.1-Resumo da revisão literária

A tabela 2.1 apresenta um resumo da revisão literária em ordem cronológica.
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Tabela 2.1. Resumo de atividades de CEM

Década Fato ocorrido Referência

1930 → Controle das IEM causadas pelos sistemas de ignição nos
sistemas de rádio comunicação militar;

→ Estabelecimento do Comitê CISPR em 1933;
→ Estabelecimento da Comissão da FCC em 1934.

[9]-[12]

1940 → Intensificação da análise de IEM após a II Guerra Mundial;
→ Início de atividades da SAE e maior ênfase no controle das

condições de imunidade.

[11], [13]

1950 → 1952 - submissão dos automóveis a verificações de CEM no
Reino Unido;

→ Análises de outros tipos de fontes de IEM, além dos sistemas
de ignição, a partir de 1954;

→ 1958 - primeira edição da norma SAE J551;
→ Adoção dos limites estipulados pela SAE J551 para a norma

CISPR-12.

[14]-[16]

1960 → Estudos da ocupação do espectro EM devido à proliferação
dos sistemas elétricos e eletrônicos;

→ Análise das bandas de rádio comunicação e TV;
→ 1968 - FCC foi autorizada pelo Governo Americano a con-

trolar as IEM geradas pelos sistemas de ignição;
→ 1969 - edição das normas IEEE Std.291 e IEEE Std.302.

[19]-[24]

1970 → Análise ampla das IEM radiadas por veículos automotores;
→ 1972 - estabelecimento da diretiva 72/245/EEC na Comuni-

dade Européia;
→ Início da utilização de métodos matemáticos na análise das

IEM geradas pelos sistemas de ignição;
→ Inclusão de métodos de CEM nas etapas de projeto;
→ Intensificação do controle das IEM, oriundas dos automó-

veis, pela FCC;
→ Novas investigações do ambiente EM, considerando a expo-

sição da população à radiação de estações de VHF e UHF;
→ Propostas de cursos de graduação com ênfase em CEM.

[9],
[25]-[36]
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Década Fato ocorrido Referência

1980 → Estabelecimento da prevenção de IEM no início dos proje-
tos, objetivando a otimização de custos;

→ Medições da radiação causada por sistemas de comunicação
AM, FM e VHF em diversos países;

→ Novas propostas para criação de cursos universitários com
ênfase em CEM;

→ Maior emprego de técnicas de simulação e modelagem ma-
temática, devido às suas capacidades de antecipar resultados;

→ 1987 - edição da norma SAE J1816, visando controlar em
maior detalhe a emissão dos sistemas digitais

[16]-[18]
[37]-[46]

1990 → Apresentação de resultados sobre a implantação de um curso
de graduação em CEM na Universidade de Kentucky;

→ Alguns outros trabalhos de implantação de cursos em outras
universidades foram apresentados em 1992;

→ Discussões iniciais sobre o planejamento do espectro EM
para o Século XXI;

→ 1992 – apresentação de um programa de medições de cam-
pos EM, com duração de um ano, na cidade de Zurique;

→ 1993 - a EMCS apresentou um primeiro trabalho na criação
de um catálogo com dados de medições ambientais;

→ Atividades de reconhecimento mútuo de metodologias, pas-
saram a ser desenvolvidas a partir de 1994;

→ 1995 - estabelecimento da diretiva 95/54/EC na Comunidade
Européia;

→ Apresentação da situação das especificações de CEM na
Austrália, Nova Zelândia e Japão em 1996;

→ Algumas pesquisas no ambiente EM das cidades de Denver,
San Diego e Los Angeles foram apresentadas em 1998;

→ 1999 – apresentação de uma análise de SAR em passageiros
de veículos equipados com transmissores de VHF e UHF.

[17]-[18]
[26], [33]
[47]-[60]

2000 → Trabalhos de pesquisa do ambiente EM têm sido conduzidos
com ênfase nos possíveis efeitos biológicos causados pelos
sistemas de telefonia sem fio;

→ No Mercosul, as indústrias da área automobilística têm pra-
ticado algumas ações de CEM através de iniciativas particu-
lares;

→ Não existem regulamentações abrangentes de CEM para o
mercado brasileiro;

→ Os trabalhos publicados com objetivo de avaliar o ambiente
EM brasileiro são escassos.

[2], [62]
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3-METODOLOGIA

3.1-Introdução

Neste capítulo, apresentam-se os principais tópicos relacionados aos aspectos te-

óricos e aos procedimentos adotados na avaliação do ambiente eletromagnético urbano.

3.2-Aspectos teóricos e definições

3.2.1-Compatibilidade Eletromagnética (CEM)

Um sistema ou equipamento apresenta CEM quando funciona harmoniosamente

e em concomitância com outros equipamentos e sistemas no mesmo ambiente EM. As-

sim, a área de CEM tem por objetivo resolver problemas de interferências relacionados

à interação EM, que pode se dar por um meio conduzido ou radiado. Entre as principais

atividades básicas da CEM, destacam-se os estudos e análises, definições de critérios,

participação em projetos, realização de testes e medições e a determinação das medidas

necessárias à obtenção da CEM [12].

A metodologia adotada na CEM consiste em analisar os sistemas e equipamen-

tos sob o ponto de vista de “emissão” e “susceptibilidade” EM, em função dos modos de

propagação da energia EM. O termo “emissão” pode ser definido como a quantidade de

energia EM gerada, pelo sistema elétrico e eletrônico, no ambiente conduzido e no es-

paço. Já o termo “susceptibilidade” define a capacidade, de um determinado equipa-

mento, em tolerar as IEM presentes no meio ambiente conduzido e radiado.

A Figura 3.1 apresenta, de forma genérica, as inter-relações dos equipamentos

no meio ambiente e os possíveis modos de acoplamento. Através desta figura, notamos

a importância exercida pelo meio ambiente na ocorrência da IEM, pois o “meio de aco-

plamento” está relacionado ao meio de propagação, seja ele radiado ou conduzido.
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Figura 3.1. Equipamentos e meio ambiente [63].

Os termos utilizados na figura são definidos da seguinte maneira:

Fontes de emissão: todo equipamento elétrico e eletrônico que emite energia EM

no meio ambiente conduzido e radiado e de maneira proposital ou involuntária.

Emissão desejada ou fontes intencionais: energia EM gerada de maneira

proposital e que é utilizada como sinais em equipamentos elétricos e eletrônicos. Como

exemplo são mencionados os equipamentos de rádio comunicação.

Emissão não desejada ou fontes não intencionais: é a energia EM emitida,

gerando, involuntáriamente, IEM pelo equipamento elétrico e eletrônico durante seu

funcionamento normal. Exemplificando, menciona-se os sistemas de ignição dos

motores ciclo Otto.

Ambiente EM: definido no capítulo 3.2.2.

Acoplamento desejado: fenômeno que ocorre de acordo com condições

estabelecidas no projeto do equipamento e que é base de seu funcionamento. Menciona-

se como exemplo os sistemas de rádio e suas antenas.
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Acoplamento indesejado: fenômeno que ocorre de maneira indesejada e devido

às características elétricas dos equipamentos resultam em IEM.

IEM em banda-estreita e em banda-larga: definido no capítulo 3.3.2.

Equipamentos susceptíveis: todo equipamento elétrico e eletrônico sujeito à

IEM, oriundas no meio radiado e conduzido.

3.2.2-Ambiente eletromagnético

O ambiente EM corresponde aos valores das grandezas elétricas, nos condutores

e no espaço, resultantes dos fenômenos EM presentes na região considerada. Assim

pode-se considerar, por exemplo, os valores de tensões e correntes nos condutores e os

campos eletromagnéticos oriundos das diversas fontes de energia eletromagnética. Com

base nestas condições e sabendo que os veículos automotores não são equipamentos

estacionários, pode-se notar a diversidade de ambientes EM a que eles estão sujeitos.

A descrição do ambiente EM, devido à evolução tecnológica e à utilização de

novas fontes emissoras de IEM, é uma tarefa difícil e sujeita a incertezas. No caso de

veículos automotores, objetivando simplificar esta análise, podemos dividi-lo respecti-

vamente em: “Ambiente EM interno” e “Ambiente EM externo” [64].

3.2.2.1-Composição do ambiente EM interno ao veículo

Internamente ao veículo estão presentes quase todos os tipos de IEM conduzidas

e irradiadas. Com intuito de facilitar a análise e o entendimento dessas IEM, podemos

dividi-las em dois grupos: eventos temporários, tais como aquelas IEM geradas por in-

dutores ou motores elétricos, e contínuos, tais como as IEM emitidas por geradores de

freqüência e sistemas de ignição.
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Como o cabeamento transporta sinais que variam de baixas a altas freqüências e

por funcionar como um eficiente meio de acoplamento e propagação da IEM, os pesqui-

sadores têm se empenhado em analisá-lo com maior profundidade. Dentre a variedade

de IEM, menciona-se a análise do “crosstalk” como um dos fenômenos investigados.

No intuito de prever as IEM, têm-se utilizado técnicas apuradas de modelagem

matemática e de simulação numérica, as quais vêm contribuindo sensivelmente nestas

pesquisas.

A figura 3.2 apresenta, de forma genérica, o ambiente EM interno de um veículo

automotor, onde alguns exemplos de equipamentos embarcados estão divididos em dois

grupos: fontes contínuas e temporárias de IEM.

Figura 3.2. Ambiente EM interno ao veículo [64].

Alguns termos específicos, utilizados no conteúdo desta figura, são descritos a

seguir:

Load-dump: IEM que ocorre com o desligamento súbito da bateria durante o

funcionamento do alternador.

Partida: ruídos de alta intensidade causados pelo sistema de partida do motor.

Ignição: IEM causadas pelo sistema de ignição dos motores ciclo Otto.
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Indutivo: ruídos causados por equipamentos tais como válvulas solenóides.

As definições de banda-larga e banda-estreita, bem como exemplos de fontes

destes tipos de IEM, são apresentadas no capítulo 3.3.2.

3.2.2.2-Composição do ambiente EM externo ao veículo

O ambiente EM externo tem como característica principal à influência de fontes

de IEM irradiadas pelos serviços de telecomunicações, pelos fenômenos naturais e, de-

vido à grande quantidade de veículos presentes nas vias urbanas, a contribuição dada

pelas emissões dos sistemas embarcados, tais como pelos sistemas de ignição destes,

que historicamente têm sido bastante analisados. Observa-se neste caso, que a sua de-

terminação teórica é ainda mais difícil, devido às características de mobilidade apre-

sentada pelos veículos automotores.

A figura 3.3 apresenta um esboço das características gerais do ambiente EM ex-

terno aos veículos. Considerou-se que, os termos “baixa energia” e “alta energia” estão

relacionados às características de imunidade dos sistemas eletrônicos veiculares aos

tipos de fenômenos EM e ao nível de energia a estes relacionados. O agrupamento dos

fenômenos EM, apresentados nesta figura, em “ambiente natural” e “ambiente artificial”

refere-se, respectivamente, as IEM oriundas de fenômenos naturais e aquelas geradas

pelas atividades humanas. Os termos “fontes intencionais” e “fontes não intencionais”

estão descritos no capítulo 3.2.1. As outras definições e termos utilizados na figura são

considerados como auto-explicativos e dispensam comentários adicionais.
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Figura 3.3. Ambiente EM externo aos veículos [64]

Historicamente, a área de CEM tem investigado, de forma mais destacada, as

IEM entre a eletrônica embarcada e os sistemas transmissores/receptores de rádio e TV

no meio ambiente. Como resultado destes trabalhos, algumas normas, com testes exclu-

sivos para as faixas de freqüências correspondentes a estes eventos, têm sido adotadas

com o intuito de controlar estas disparidades. De fato, a emissão de IEM oriundas dos

sistemas de ignição vem contribuindo significativamente com a poluição do ambiente

EM, desde os primórdios da invenção dos motores ciclo Otto.

3.3-Métodos de medidas e critérios aplicáveis

3.3.1-Considerações Gerais

No meio ambiente, os campos EM resultantes são formados de maneira comple-

xa devido à existência de vários fatores, tais como os campos oriundos de propagações

em diversas direções e suas diferenças de polarizações. Assim, a intensidade do campo

resultante varia em amplitude e fase de acordo com a localização e com as característi-

cas da antena receptora do sistema de medição [65]-[67].
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Outro importante fator na medição de campos EM é o processo de calibração

dos equipamentos de medição e das antenas.

A determinação dos diversos fatores de calibração, que variam de acordo com as

faixas de freqüências, é trabalhosa e depende de procedimentos preestabelecidos, tais

como aqueles mencionados nas normas CISPR-16 e IEEE Std. 291 [65]-[66].

3.3.2-Considerações sobre a detecção de sinais

Na medição, algumas características do equipamento podem influenciar direta-

mente na fidelidade dos resultados obtidos a ponto de impossibilitar sua análise fiel. A

escolha do detector de sinais mais adequado, depende intrinsecamente das característi-

cas do sinal a ser medido, das especificações e calibrações dos equipamentos receptores

e de conhecimentos sobre os princípios de funcionamento destes [65], [69]-[70].

Historicamente, os circuitos detectores têm sido utilizados na medição de sinais

radiados que, potencialmente, afetam os sistemas de comunicação via rádio. Os primei-

ros equipamentos de medição eram baseados em sistemas de recepção de rádio, na faixa

de 150kHz a 1605kHz. Atualmente, devido à evolução tecnológica dos equipamentos

elétricos e eletrônicos, os detectores de sinal têm sido utilizados em faixas de freqüên-

cias mais extensas, abrangendo desde 9kHz até 1GHz, e objetivando o controle das IEM

nas diversas áreas da engenharia elétrica [65].

De forma simplificada, este circuito é basicamente um detector de envoltório que

consiste de um diodo seguido de uma resistência em paralelo com uma capacitância,

tendo a saída do circuito receptor ligada à sua entrada. Portanto, as características das

constantes de tempo, em função dos parâmetros do circuito, definem a resposta para a

faixa de freqüências a ser considerada nas medidas. A figura 3.4 apresenta um circuito

detector simplificado.
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Figura 3.4. Circuito detector simplificado

Com relação às características gerais do circuito detector, a faixa de passagem

(BW) é um parâmetro que influencia diretamente a eficiência da medição. A BW é de-

finida como a faixa compreendida entre os limites superior e inferior, em relação a uma

freqüência central, correspondentes a uma atenuação de 6dB do valor máximo. A BW

dos circuitos detectores possuem diferentes valores, que são relacionados à freqüência

do sinal medido e ao tipo de detector.

Assim, os sinais radiados são classificados, segundo a norma CISPR 16, em duas

categorias em função da sua fonte de emissão e do circuito detector:

→ Banda larga: quando a IEM medida possui uma diversidade de sinais, no domí-

nio da freqüência, que se estende além da BW do circuito de detecção. Como

exemplo, pode-se mencionar os ruídos gerados pelos sistemas de ignição dos

motores [65], [68];

→ Banda estreita: quando a IEM se concentra dentro da BW do circuito detector

do instrumento de medição. Como exemplo, mencionam-se os geradores de

clock dos microcontroladores [65], [68]

3.3.2.1-Detector de Quase-pico (QP)

A maioria dos métodos de medição especificam o uso dos detectores de quase-

pico (Quasy-peak - QP), os quais são relativamente comuns nos analisadores de espec-
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tro e têm sido utilizados desde a década de 1930 [65], [71]. Estes detectores foram inici-

almente criados para medir proporcionalmente aos efeitos dos distúrbios causados na

faixa de rádio. Atualmente, embora com o mesmo princípio de funcionamento, têm sido

utilizados em todas as faixas de freqüências especificadas em normas comerciais.

O detector QP é geralmente utilizado em medições de sinais com característica

em banda-larga, devido à diversidade de ruídos no conteúdo destes sinais. A figura 3.5

exemplifica o funcionamento de um detector QP.

Figura 3.5. Detector de QP [70]

A tabela 3.1 apresenta as constantes de tempo e as BW para as faixas de fre-

qüências definidas [65].

Tabela 3.1. Características do detector de QP

Características

Faixas de freqüências BW [kHz] Carga do capacitor Descarga do capacitor

9kHz a 150kHz (banda A) 0,22 45ms 500ms

150kHz a 30MHz (banda B) 9 1ms 160ms

30MHz a 300MHz (banda C)

300MHz a 1GHz (banda D)
120 1ms 550ms

Fonte: CISPR 16 [65]
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3.3.2.2-Detector tipo “average” (AVE)

É um tipo de detector projetado para indicar o valor médio do envoltório de saí-

da de um estágio de pré-detecção do circuito. É empregado em medições de sinais em

banda-estreita, objetivando a identificação de IEM associadas ao conteúdo de uma in-

formação modulada ou na medição de sinais em banda estreita, quando na presença de

sinais em banda-larga. Este detector não é utilizado na medição de sinais em forma tran-

sientes.

A tabela 3.2 apresenta as características do detector AVE.

Tabela 3.2. Características do detector AVE

Características

Faixas de freqüências Faixa de BW Recomendável

9kHz a 150kHz (banda A) 100 a 300Hz 200Hz

150kHz a 30MHz (banda B) 8kHz a 10kHz 9kHz

30MHz a 300MHz (banda C)

300MHz a 1GHz (banda D)
100kHz a 500kHz 120kHz

Fonte: CISPR 16 [65]

3.3.2.3-Detector tipo de pico (P)

Com relação aos detectores de pico, são os mais comuns, dentre aqueles ofereci-

dos pelos equipamentos de medição, e apresentam uma resposta de saída igual ao valor

máximo do sinal de entrada. Este tipo de detector possibilita a medição de eventos EM

rápidos, devido às suas características construtivas, que dependem apenas da BW defi-

nida durante a medição. [65]. A tabela 3.3 apresenta as características deste detector.
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Tabela 3.3. Características do detector de pico.

Características

Faixas de freqüências Faixa BW Recomendável
Relação entre carga /

descarga do capacitor

9kHz a 150kHz (banda A) 100 a 300Hz 200Hz 1,89*104

150kHz a 30MHz (banda B) 8kHz a 10kHz 9kHz 1,25*106

30MHz a 300MHz (banda C)

300MHz a 1GHz (banda D)

100kHz a

500kHz
120kHz 1,67*107

Fonte: CISPR 16 [65]

Para as medições apresentadas neste trabalho, o detector escolhido foi o de pico

devido às características de velocidade de resposta e de repetibilidade dos sinais medi-

dos. Estas qualidades foram aliadas à necessidade de verificar exatamente os sinais que

contribuíam no espectro EM e à diversidade de sinais inesperados em cada local de me-

dição. Os outros detectores, QP e AVE, possivelmente rejeitariam sinais importantes ao

propósito de análise deste trabalho.

Outras características e as definições teóricas das constantes destes detectores de

sinal podem ser verificadas na norma CISPR 16 [65].

3.3.3-Medição do campo elétrico e fatores que influenciam a medição

A precisão da medida do campo elétrico será adequada, desde que o detector de

sinais tenha sido selecionado corretamente e o posicionamento e orientação da antena de

medição tenham sido determinados convenientemente. Além disso, existem outros fato-

res que devem ser considerados, tais como as perdas nos cabos, que são informadas pe-

los fabricantes, e os fatores de correção das antenas, que são determinados através de

procedimentos de calibração em laboratórios específicos.
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O processo de medição adotado neste trabalho considera a soma das perdas refe-

rentes ao cabo e dos fatores de correção das antenas, ambos em função da freqüência

medida, na análise final dos resultados. Isto é, o valor final do campo elétrico medido,

quando em dB/µV/m, será dado pela equação 3.1:

atencaboantenamedido APFEE +++= (3.1)

O valor do campo elétrico poderá ser expresso em V/m a partir da equação 3.2.

620// 1010 −∗= mVdBE µ (3.2)

Já que se define o campo elétrico em dBµV/m através da equação 3.3.









µ

=µ
m/V

Elogm/VdB
1

20 10
(3.3)

Onde: E – Campo elétrico (V/m ou dBµV/m)

Emedido – Valor medido pelo equipamento (dBµV/m)

Fantena – Fator da antena em função da freqüência (dB)

Pcabo – Perda do cabo em função do comprimento (dB)

Faten – Fator de atenuação no analisador de espectro (dB)

Também existem outros tipos de incertezas dentro dos processos de medição,

geralmente consideradas através de outras metodologias, tais como cálculos de probabi-

lidade e estatística. Todavia, a metodologia aqui apresentada não contempla este tipo de

procedimento na análise dos valores obtidos nas medições.
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3.3.4-Definição dos limites de imunidade

A definição de limites de imunidade a serem recomendados e verificados nos

ensaios de equipamentos e sistemas elétricos e eletrônicos é uma tarefa complexa e exi-

ge conhecimentos sobre as condições ambientais onde estes serão instalados. Um dos

métodos possíveis baseia-se na pesquisa criteriosa dos campos EM existentes, que são

obtidos através de medições. Desta forma, com base em diversas medições, é possível

determinar uma curva de probabilidade da ocorrência dos campos EM em função da sua

intensidade. Partindo desta pesquisa, escolhe-se um valor de probabilidade aceitável,

que estará diretamente relacionado à condição de imunidade dos equipamentos, que será

exigida pelo limite em definição [64].

Algumas considerações são pertinentes a estas definições:

1. O limite em definição deve considerar que os sistemas elétricos e eletrônicos estão

presentes em um ambiente EM extremamente agressivo e que, mesmo sendo sub-

metidos a estas condições, deverão manter-se em funcionamento;

2. Deve-se escolher um valor de limite de imunidade, relacionado com alta probabili-

dade de ocorrência de campos de alta intensidade, visando garantir a funcionalidade

destes sistemas e a segurança dos usuários. Esta escolha deve considerar as dificul-

dades em atingir tais metas e, bem como, os custos envolvidos no projeto, e

3. Como as condições de testes em câmaras blindadas ou semi-anecóicas não são ide-

ais e o nível de campo previamente definido pode ser reduzido, por exemplo em

função de erros na instrumentação, é recomendável que o limite seja ampliado para

garantir os níveis de imunidade desejados. Na prática, é comum utilizar-se um

acréscimo de 6dB para este propósito.

Exemplificando este processo, a figura 3.6 demonstra uma pesquisa do ambiente

eletromagnético no Reino Unido, conduzida na década de 1980 [64]. Neste gráfico,
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nota-se os diversos valores de campos em função da freqüência e da probabilidade de

ocorrência destes níveis, definida através de métodos estatísticos, quando aplicados aos

resultados das medições.

Figura 3.6. Ambiente EM em função da freqüência e da probabilidade [64]

Com o aumento da freqüência, é possível verificar que é menor a probabilidade

da ocorrência de campos EM de alta intensidade. Entretanto, com a modificação e mo-

dernização dos sistemas de telecomunicações da atualidade, a possibilidade de encon-

trarmos um espectro mais rico, também em altas freqüências, é realidade. Assim, a es-

colha do limite adequado deve considerar estas futuras alterações no espectro EM.

Com estas considerações, pode-se definir a probabilidade de ocorrência de cam-

pos EM para uma determinada intensidade do campo elétrico. Por exemplo, na figura

3.7 apresenta-se à escolha do limite para a probabilidade de 0,001%. A partir desta defi-

nição, pode-se fixar um limite aproximado, contemplando toda a faixa de freqüências.

Finalmente, para garantir a confiabilidade dos testes em laboratórios, acrescenta-se a

este 6dB em toda faixa de freqüências.
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Figura 3.7. Definição dos limites [64]

Através deste procedimento, o limite pode ser definido com um bom nível de

segurança em relação às condições ambientais. Este procedimento tem sido recomenda-

do e utilizado na escolha dos limites a serem utilizados em ensaios de CEM, especifica-

dos por diversas Instituições Internacionais [65]. É importante salientar que a base desta

metodologia é a atualização constante dos valores medidos, principalmente, devido à

evolução tecnológica atual.

3.4-Metodologia adotada

3.4.1-Introdução

A metodologia adotada para medição foi definida com base em experiências

práticas e em normas internacionais e foi empregada para diversos pontos de medição,

considerando as fontes dos campos EM possíveis e as características prováveis dos si-

nais a serem medidos no meio ambiente [62], [65]-[66].

Basicamente, foram efetuadas medidas em ambientes urbanos. Estas medidas,

embora não definam totalmente o ambiente EM brasileiro, são comparáveis com estu-

dos já executados em outros países e poderão servir para avaliar a aplicabilidade de

normas internacionais ao mercado brasileiro.
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3.4.2-Considerações sobre a escolha dos pontos de medição

A definição dos diversos pontos de medição baseou-se em critérios teóricos e

práticos, através dos seguintes fatores:

1. Os locais de medição foram definidos com base em relatos históricos de falhas ocor-

ridas em sistemas embarcados e considerando as experiências práticas adquiridas

pelas áreas de engenharia de empresas situadas no Brasil;

2. As faixas de freqüências relacionadas aos serviços de telecomunicações foram pre-

dominantemente investigadas. Assim, ressalta-se que, com a proliferação dos siste-

mas de telefonia sem fio, foram investigadas várias Estações de Rádio Base (ERB),

devido às suas localizações no ambiente urbano;

3. Considerou-se, no critério de seleção destes locais de medição, as condições de

acesso e a disponibilidade de energia elétrica, muito embora o emprego de fontes

autônomas de energia elétrica fosse possível;

4. Em todos os locais, verificou-se o ponto com maior intensidade de campo, através

de um medidor isotrópico portátil para campos elétricos e magnéticos, nas faixas de

15Hz até 30kHz, 100kHz até 3GHz e 10MHz até 18GHz. Este equipamento calcula

o valor médio para cada faixa de freqüências através de um processo de integração.

5. O aparelho foi mantido à altura aproximada de 2m acima do chão, evitando-se, na

medida do possível, aproximá-lo de objetos que pudessem influenciar na medição.

Da mesma forma, as antenas receptoras foram posicionadas a 2m do chão.

6. Nas medições sob linhas de transmissão e subestações, também foi utilizado um

medidor isotrópico de campos elétricos e magnéticos. Porém, conectados através de

um cabo de fibra óptica para minimizar os possíveis efeitos causados por objetos ou

pessoas nas medições;
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7. Finalmente, no ponto de maior intensidade de campo foram efetuadas medições com

um analisador de espectro a fim de investigar a contribuição individual dos sinais no

domínio da freqüência. Ressalta-se que a mesma instrumentação foi utilizado du-

rante todas as medições, eliminando possíveis variações entre medidas.

3.4.3-Equipamentos utilizados durante as medições

A instrumentação básica utilizada nas medidas apresentadas neste trabalho é

descrita na tabela 3.4.

Tabela 3.4. Instrumentação utilizada nas medições

Instrumento: Descrição: Fabricante:

Medidor isotrópico
Campo elétrico

Faixa de 100kHz até 3GHz
Modelo: E-Field Probe Type 8

Wandel Gottermann

Medidor isotrópico
Campo elétrico

Faixa de 10MHz até 18GHz
Modelo: EMR-300

Wandel Gottermann

Sensor isotrópico
Campo elétrico e magnético

Faixa de 5Hz até 30kHz
Modelo: EFA-3

Wandel Gottermann

Analisador de Espectro Faixa de 100Hz até 23.6GHz
Modelo: HP8566B

Hewlet-Packard

Antena H-Field Loop Faixa de 30Hz até 50kHz EATON

Antena Monopolo Faixa de 10kHz até 30MHz
Modelo: Active rod

EATON

Antena Bicônica Faixa de 30MHz até 200MHz
Modelo: 94455-1

EATON

Antena Log-espiral Faixa de 200MHz até 1GHz
Modelo: 93490-1

EATON

Antena Double Ridge Guide Faixa de 1GHz até 18GHz
Modelo: 96001

EATON
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3.4.4-Fator de correção das antenas

3.4.4.1-Aspectos gerais

Neste item, são apresentados os fatores de correção das antenas utilizadas du-

rante as medições. Conforme descrito anteriormente, estes dados são necessários para a

definição correta dos valores medidos no ambiente EM.

Os fatores de correção, bem como os dados técnicos referentes aos equipa-

mentos descritos neste item, foram fornecidos pelos fabricantes através do Instituto Na-

cional de Pesquisas Espaciais – Laboratório de Integração e Testes (INPE-LIT).

3.4.4.2-Antena Monopolo

A antena monopolo, utilizada para a faixa de freqüências de 10kHz até 30MHz,

possui um fator constante de 20dB em toda a faixa de medição. Pela configuração desta

antena, todas as medidas são executadas na polarização vertical.

A figura 3.8 apresenta a foto da antena monopolo.

Figura 3.8. Antena Monopolo
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3.4.2.3-H-Field Loop

A antena H-Field loop, usada para a faixa de 30Hz a 50kHz, possui o fator de

correção apresentado na figura 3.9. A figura 3.10 apresenta a foto desta antena.
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Figura 3.9. Gráfico do fator de correção da antena H-Field Loop.

Figura 3.10. Antena H-Field Loop
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3.4.2.4-Antena Bicônica

A antena bicônica, utilizada para a faixa de 30MHz a 200MHz, apresenta o fator

de correção descrito através da figura 3.11. Esta antena e foi utilizada nas polarizações

vertical e horizontal em todas as medições para a faixa de freqüências mencionada.

A figura 3.12 apresenta a foto da antena bicônica.
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 Figura 3.11. Gráfico do fator de correção da antena bicônica

Figura 3.12. Antena bicônica
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3.4.2.5-Antena Log-espiral

A antena Log-spiral usada durante as medições, na faixa de freqüências de

200MHz a 1GHz, tem o fator de correção de acordo com a característica apresentada na

figura 3.13. Esta antena dispensa as medições em duas polarizações, devido às suas ca-

racterísticas construtivas. Já a figura 3.14 apresenta a foto da antena Log-espiral.
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Figura 3.13. Gráfico do fator de correção da antena Log-spiral

Figura 3.14. Antena Log-espiral
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3.4.2.6-Antena Double Ridge Guide

A figura 3.15 apresenta os fatores da antena Double Ridge Guide, utilizada para

as medidas na faixa de 1GHz até 18GHz. A foto da antena Double Ridge Guide é apre-

sentada na figura 3.16. Esta antena foi posicionada nas polarizações vertical e horizontal

para todas as medidas.
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Figura 3.15. Gráfico do fator de correção da antena Double Ridge Guide

Figura 3.16. Antena Double Ridge Guide
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3.4.5-Perda nos cabos de medição

3.4.5.1-Aspectos gerais

Como o cabo que liga as antenas ao equipamento de medição apresenta caracte-

rística de perdas por unidade de comprimento em função da freqüência medida, este

fator deve ser considerado na adequação dos valores medidos.

3.4.5.2-Fator de perda do cabo

A figura 3.17 apresenta o fator de perda no cabo utilizado durante as medições

deste trabalho. No nosso caso, o comprimento a ser considerado é de 10m.

Observa-se que, para freqüências inferiores a 1GHz, o fator de perda deve ser

considerado constante em 2dB.
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Figura 3.17. Gráfico do fator de perda do cabo
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3.5-Definição dos locais de medição

3.5.1-Introdução

As medições apresentadas neste capítulo representam a análise de um conjunto

significativo de medições, cerca de 1500, e representam os resultados mais significati-

vos tendo em vista o propósito deste trabalho.

3.5.2-Considerações sobre as medições próximas as ERB’s

Para cada local selecionado foram escolhidos quatro pontos de medição. Estes

pontos foram definidos com base na análise de intensidade de campo, utilizando-se um

medidor isotrópico portátil, e no posicionamento dos lóbulos das antenas transmissoras,

que, geralmente, correspondem a setores de 120°.

Os locais de medição foram definidos considerando-se distâncias variáveis entre

50 a 200m das torres, bem como a posição de avenidas ou locais públicos, onde pessoas

pudessem estar sujeitas à incidência dos campos EM. O quarto ponto de medição sem-

pre foi estabelecido nas proximidades da ERB, devido aos interesses da vizinhança em

conhecer as condições de intensidade de campo neste local.

Figura 3.18. Medição de campo elétrico utilizando-se medidor isotrópico
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No ponto mais distante e com maior intensidade de campo sempre foi executada

uma medição diferenciada, utilizando-se o analisador de espectro. A figura 3.18 apre-

senta a medição através do medidor isotrópico portátil.

3.5.3-Considerações sobre as medições próximas a antenas de TV e rádio

Historicamente, a região da Av. Paulista tem sido referenciada em inúmeras re-

clamações sobre distúrbios causados por IEM, inclusive em veículos automotores. Esta

é a região da cidade de São Paulo, e provavelmente do hemisfério sul, onde se concen-

tram o maior número de emissoras de TV e rádio além de outras fontes de campos EM,

tais como serviços de comunicação em alta freqüência.

As medições nesta região foram executadas em alguns pontos específicos e pré-

definidos, na faixa de freqüências de 10kHz até 23GHz. Nestes casos, utilizou-se o ana-

lisador de espectro após a pesquisa prévia com o medidor isotrópico.

Além destes aspectos anteriormente mencionados, devido à alta concentração de

estabelecimentos comerciais, de serviços, hospitais e edifícios residenciais nesta região,

uma pesquisa mais detalhada foi conduzida nas ruas e quadras próximas às antenas

transmissoras. Assim, pode-se verificar a redução da intensidade dos sinais em relação à

distância e aos efeitos das “barreiras” causadas pelos edifícios.

A figura 3.19 representa os locais de medição ao longo da Av. Paulista e das

quadras imediatamente próximas a esta avenida. Algumas outras medições, nesta mes-

ma região, foram conduzidas na Av. Sumaré e Av. Dr. Arnaldo, em frente ao Instituto

Adolfo Lutz.
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Figura 3.19. Medições na região da Avenida Paulista:

P1 – Av. Paulista com Rua Augusta; P2 – Av. Paulista com Rua Teixeira da Silva; P3 – Av. Paulista com Av. Brigadeiro Luís
Antônio; P4 – Início da Av. Paulista; P5 – Praça Oswaldo Cruz; P6 – Primeira quadra afastando-se da Av. Paulista; P7 – Segunda
quadra afastando-se da Av. Paulista, e P8 – Terceira quadra afastando-se da Av. Paulista

Figura 3.20. Medições na região da Avenida Paulista:
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Outros locais selecionados, com característica semelhantes às da Av. Paulista,

são o Jd. São Gabriel, no Município de Campinas, e o Pico do Itapeva, no Município de

Pindamonhangaba.

O primeiro apresenta características bastante interessantes, pela localização das

avenidas e de um condomínio, diretamente na direção de irradiação de diversas antenas.

Já no Pico do Itapeva, observa-se que as características do local advêm das inúmeras

antenas transmissoras ali localizadas. Por ser um local turístico, vários veículos e turis-

tas o freqüentam durante todo o ano.

A figura 3.21 apresenta as fotos destes locais de medição.

Figura 3.21. Jd. São Gabriel e Pico do Itapeva

3.5.4-Considerações sobre as medições próximas às linhas de transmissão e su-

bestações

Com relação às linhas de transmissão e subestações, os locais de medição seleci-

onados apresentam as seguintes características:
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1. Proximidades de linhas de transmissão de 500kV, do sistema Itaipú/Furnas de

transmissão, considerando localidades em vias públicas e onde a população, usual-

mente, utiliza para moradia ou para atividades rurais. Estes pontos de medição in-

cluíram locais nos limites da faixa de passagem e diretamente no eixo da linha;

2. Pátios de subestações e arruamentos sob os barramentos de alta energia e locais nas

proximidades de chaves de disjuntores e transformadores. Nestes locais, foram veri-

ficadas as intensidades dos campos elétricos e magnéticos através de medidores iso-

trópicos e do analisador de espectro.

A figura 3.22 apresenta as fotos destes locais de medição.

Figura 3.22. Medições na proximidade de linhas de transmissão e em subestações

3.5.5-Considerações sobre as medições em aeroportos

Devido às características especiais e às condições ambientais da região dos aero-

portos, pontos em locais com tráfego de aeronaves, de veículos e de pessoas foram defi-

nidos. Para estes locais, os procedimentos de medição adotados foram os seguintes:
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1. Devido ao conhecimento prévio das características dos sinais a serem medidos, tais

como freqüência e polarização de transmissão, foi executada uma única medição

com a antena monopolo, na faixa de 10kHz a 30MHz, e com a antena bicônica, na

polarização vertical, na faixa de 30MHz a 200MHz.

2. Foram executadas quatro medições com a antena bicônica na polarização horizontal,

orientando-a em relação aos pontos cardeais. A polarização horizontal tem maior

importância de investigação dos serviços de comunicação utilizado pelas aeronaves,

especialmente pelos sistemas de navegação.

3. Dezesseis medições, na faixa de 1GHz a 20GHz, orientando a antena Double-Ridge-

Guide em relação aos pontos cardeais. Foram executadas medições nas polarizações

verticais e horizontais.

4. Foram executadas medidas nas imediações dos aeroportos de Cumbica, em Guaru-

lhos, e de Congonhas, na zona sul da cidade de São Paulo.

A figura 3.23 demonstra um dos pontos de medição

Figura 3.23. Ponto de medição no aeroporto
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4 RESULTADOS

4.1-Comentários Gerais

Como resultado do conjunto de medições executadas em ambientes urbanos no

Brasil, foi possível reunir um acervo significativo relacionado ao ambiente EM urbano,

possibilitando definir os locais e as condições mais críticas, sob as quais os veículos

estão submetidos constantemente. Os resultados apresentados neste capítulo represen-

tam a síntese do conjunto de medições executadas. Também, apresentam as situações

mais críticas encontradas no ambiente EM investigado.

4.2-Resultados das medições próximas as ERB’s

Os valores medidos não representaram valores significativos de intensidade de

campo no ambiente EM local. Inclusive, sua intensidade mostra-se sensivelmente pe-

que-na, quando comparada à magnitude dos limites definidos nas normas para testes

automotivos.

Figura 4.1. Medição nas imediações de ERB
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A figura 4.1 apresenta uma das medições efetuadas nas proximidades de uma

das ERB’s analisadas na cidade de São Paulo. O valor de pico de 78dBµV, na freqüên-

cia de 864,6MHz, que representa, ao se considerar todos os fatores anteriormente men-

cionados, a intensidade de campo resultante de 0,5V/m.

4.3-Resultados das medições próximas a sistemas de TV e rádio

As medições executadas nos pontos escolhidos apresentaram resultados expres-

sivos em termos de intensidade de campo. A tabela 4.1 resume os valores medidos atra-

vés do medidor isotrópico, incluindo a área da Av. Paulista.

Tabela 4.1. Valores medidos através do medidor isotrópico – sistema de TV e rádio

Local Valor medido [V/m]

Av. Paulista com Rua Augusta 19

Av. Paulista com Teixeira da Silva 15

Av. Paulista com Brigadeiro Luís Antônio 11

Estação Paraíso do Metrô 15

Praça Oswaldo Cruz 10

Primeira quadra afastada da Av. Paulista 4

Segunda quadra afastada da Av. Paulista 2

Terceira quadra afastada da Av. Paulista 1

Valor médio ao longo da Av. Paulista 7

Jd São Gabriel – Campinas 13

Pico do Itapeva – Pindamonhangaba 4

O espectro EM resultante nesta região é formado por diversos tipos de fontes de

IEM, com predominância dos serviços de rádio e televisão, e pelas condições adversas,

tais como as reflexões em edifícios. Com a variação da altura do ponto de medição, por

exemplo, em diversos andares de um edifício, os valores medidos podem variar conside-

ravelmente. As medições apresentadas neste trabalho foram executadas a 2m do chão.
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Nos espectros apresentados nas figuras 4.2 a 4.14, é possível verificar a predo-

minância dos sinais de transmissoras de rádio e de televisão para as faixas de 30MHz a

200MHz. Também, nos espectros das faixas de 200MHz a 1GHz, pode-se verificar a

presença dos sinais dos sistemas de telefonia móvel.

Figura 4.2. Avenida Paulista com Brig. Luís Antônio (Polarização vertical)

Figura 4.3. Avenida Paulista com Brig. Luís Antônio (Polarização horizontal)
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Figura 4.4. Avenida Paulista com Brigadeiro Luís Antônio (Log-espiral)

Figura 4.5. Avenida Paulista com Teixeira da Silva (Polarização vertical)
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Figura 4.6. Avenida Paulista com Teixeira da Silva (Polarização horizontal)

Figura 4.7. Praça Oswaldo Cruz (Polarização vertical)
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Figura 4.8. Praça Oswaldo Cruz (Polarização horizontal)

Figura 4.9. Praça Oswaldo Cruz (Log espiral)
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Figura 4.10. Instituto Adolfo Lutz (Polarização vertical)

Figura 4.11. Instituto Adolfo Lutz (Polarização horizontal)
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Figura 4.12. Instituto Adolfo Lutz (Log-espiral)

Figura 4.13. Sumaré (Polarização vertical)
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Figura 4.14. Sumaré (Polarização horizontal)

As medições apresentadas através das figuras 4.15 a 4.18 foram efetuadas em

1997, na Praça Oswaldo Cruz. Estes dados são comparáveis com as medições mais re-

centes, apresentadas pelas figuras 4.2 a 4.14, e registram a evolução do ambiente ele-

tromagnético durante três anos. Para estas medições em 1997, não deve ser considerada

no cálculo do valor do campo elétrico, a constante de atenuação do analisador de espec-

tro utilizada para as medidas no ano 2000. O conjunto de instrumentação utilizado foi o

mesmo, com exceção da antena Log-espiral.

As figuras 4.19 a 4.24, apresentam as medições efetuadas na cidade de Campi-

nas, no Jardim São Gabriel, e na cidade de Pindamonhangaba, no Pico do Itapeva.

A maior intensidade de campo EM verificada durante as medições, é apresentada

na figura 4.19, referente ao Jd. São Gabriel, para a freqüência de 103,8MHz, alcançando

a intensidade de campo elétrico de 162,1V/m.
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Figura 4.15. Praça Oswaldo Cruz – 1997 (Polarização vertical)

Figura 4.16. Praça Oswaldo Cruz – 1997 (Polarização horizontal)
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Figura 4.17. Praça Oswaldo Cruz – 1997 (Polarização vertical)

Figura 4.18. Praça Oswaldo Cruz – 1997 (Polarização horizontal)
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Figura 4.19. Jd. São Gabriel – Campinas (Polarização vertical)

Figura 4.20. Jd. São Gabriel – Campinas (Polarização horizontal)
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Figura 4.21. Jd. São Gabriel – Campinas (Log-espiral)

Figura 4.22. Pico do Itapeva – Pindamonhangaba (200MHz a 1GHz)
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Figura 4.23. Pico do Itapeva – Pindamonhangaba (Polarização vertical)

Figura 4.24. Pico do Itapeva – Pindamonhangaba (Polarização horizontal)



59

4.4-Resultados das medições próximas a sistemas de potência

A tabela 4.2 concentra os dados referentes às medições executadas, incluindo os

valores de campo elétrico e de campo magnético medidos com os medidores isotrópi-

cos. A figura 4.25 apresenta a medição efetuada com o analisador de espectro.

Tabela 4.2. Sistemas de potência – valores medidos com medidor isotrópico.

Local Campo elétrico

[kV/m]

Campo magnético

[mG]

Linha de transmissão (LT) 500kV – 50Hz 1,33 22,4

Linha de transmissão (LT) 500kV – 60Hz 2,26 85

Subestação abaixo dos barramentos 6,80 22,5

Subestação abaixo da linha de transmissão,

Abaixo da linha de 500kV – 60Hz

2,80 81

Via pública – 50m da LT 0,158 --

Via pública – abaixo da LT 0,296 --

Figura 4.25. Medição abaixo da LT de 500kV em via pública
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4.5-Resultado das medições próximas a aeroportos

Como nas medições próximas as ERB’S, as medições em aeroportos e suas pro-

ximidades não apresentaram valores críticos em termos de intensidade de campo, quan-

do comparados com as recomendações das normas internacionais relacionadas às apli-

cações veiculares. As figuras 4.26 a 4.29 apresentam as medições nas imediações do

aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em 1997. As medidas realizadas no aeroporto

de Cumbica, em Guarulhos, não foram apresentadas, pois não contêm valores superiores

aos apresentados pelos espectros das figuras 4.26 a 4.29.

Figura 4.26. Medição nas imediações do aeroporto de São Paulo
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Figura 4.27. Medição nas imediações do aeroporto de São Paulo

Os níveis mais significativos observados na figura 4.27 são referentes aos diversos

sistemas de comunicação, tais como celulares, e de sistemas de televisão.
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Figura 4.28. Medição nas imediações do aeroporto de São Paulo

Os níveis apresentados na figura 4.28 referem-se a sistemas comerciais de rá-

dio e TV.
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Figura 4.29. Medição nas imediações do aeroporto de São Paulo
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5-DISCUSSÕES

5.1-Medições próximas as ERB’S

Menciona-se, com base em experiências práticas adquiridas pela DaimlerChrys-

ler, que as emissões geradas pelas ERB’s, no ambiente EM avaliado, não definem as

características mais significativas para os testes automotivos. Considerando-se a monta-

gem de transmissores de celulares ou rádio comunicadores nos veículos, verificam-se

condições mais críticas que as impostas pelas irradiações das ERB’S, quando confron-

tado com os dados das medições apresentadas no capítulo 4.2.

5.2-Medições próximas a sistemas de TV e rádio

Historicamente, nota-se uma incompatibilidade entre os sistemas elétricos e ele-

trônicos automotivos e os sistemas de TV e rádio. Entretanto, a concentração de siste-

mas de transmissão de TV e rádio é atualmente uma realidade, devido ao intenso cres-

cimento urbano e aos investimentos nesta área.

Como exemplo, podemos analisar a intensidade dos sinais medidos na Praça

Oswaldo Cruz através da comparação entre as figuras 4.15 a 4.18, que apresentam me-

dições efetuadas em 1997, e as figuras 4.7 e 4.9, que apresentam as medidas conduzidas

no mesmo local, no ano de 2000. É possível verificar a ampliação do número de sinais e

o aumento da intensidade de alguns destes no espectro EM medido no ano de 2000.

Assim, é notável a grande contribuição dos sistemas de rádio e TV, na faixa de

freqüências de 30MHz a 220Mhz. A tabela 5.1 apresenta um resumo dos sinais mais

representativos, oriundos destes sistemas de comunicação.

As tabelas 5.2 a 5.4 concentram os campos mais significativos, identificados du-

rante todas as medições, para todas as faixas de freqüências.
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Tabela 5.1.Campos provenientes de sistemas de rádio e TV

Freqüência
[MHz] Local Sistema Campo

[V/m]

55,3 Jd. São Gabriel TV 162,2

55,5 Jd. São Gabriel TV 45,7

59,8 Jd. São Gabriel TV 32,7

77,4 Av. Paulista com R. Teixeira da Silva TV 10,8

89,2 Av. Paulista com R. Teixeira da Silva FM 11,1

90,7 Av. Paulista com R. Teixeira da Silva FM 7,3

91,9 Jd. São Gabriel FM 12,9

92,6 Jd. São Gabriel FM 11,7

93,1 Av. Paulista com Av. Brig. Luís Antônio FM 79,4

93,4 Jd. São Gabriel FM 8,3

94,9 Av. Paulista com R. Teixeira da Silva FM 127,4

96,0 Av. Paulista com Av. Brig. Luís Antônio FM 17,4

99,7 Av. Paulista com R. Teixeira da Silva FM 29,1

102,6 Av. Paulista com R. Teixeira da Silva FM 12,1

103,3 Jd. São Gabriel FM 7,7

104,1 Jd. São Gabriel FM 162,1

106,5 Av. Paulista com R. Teixeira da Silva FM 9,4

192,2 Av. Paulista com R. Teixeira da Silva TV 5,1

199,7 Av. Paulista com R. Teixeira da Silva TV 6,5

203,2 Av. Paulista com R. Teixeira da Silva TV 14,8

204,8 Jd. São Gabriel TV 103,5

209,6 Jd. São Gabriel TV 21,4
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5.3-Medições próximas às linhas de transmissão e em subestações

A importância de avaliação do ambiente EM próximo às linhas de transmissão e

subestações advém do fato que os sinais de baixa freqüência podem ser interpretados

como eventos intencionais na eletrônica veicular, como nos dos sensores de temperatu-

ra, de pressão etc., afetando a lógica de seu funcionamento, especialmente, em veículos

comerciais. Embora não existam procedimentos normativos para testes de imunidade

em sistemas embarcados nas condições aqui mencionadas, menciona-se que, na prática,

as indústrias têm estabelecido procedimentos próprios para verificação dos níveis de

CEM relacionados a estes fenômenos. Ressalta-se que as normas atuais não especificam

testes para freqüências inferiores a 1kHz, relacionadas à análise de imunidade a campos

magnéticos.

Com relação aos resultados do capítulo 4.4, verificam-se que estes valores de

intensidade de campo podem resultar em IEM, quando considerados os eventos comen-

tadas anteriormente.

5.4-Medições próximas aos aeroportos

Quanto às medições em aeroportos e suas imediações, apresentadas no capítulo

4.5, não foram verificados níveis que possam causar IEM em veículos, com exceção dos

sinais referentes aos sistemas de TV e rádio da região, apresentados nas figuras 4.26 a

4.29, nas imediações do aeroporto de Congonhas em São Paulo.

5.5-Apresentação do ambiente EM

Com intuito de facilitar a visualização dos resultados nas diversas freqüências,

as tabelas 5.2 a 5.4 apresentam os valores de campo mais representativos, verificados

durante as medições no ambiente urbano considerado, incluindo as medidas de 1997.



67

Como mencionado anteriormente, nos dados de medição apresentados no capí-

tulo 4, observa-se que as colunas P1 a P6 são, respectivamente: P1 – Av. Paulista com

R. Teixeira da Silva, P2 – Praça Oswaldo Cruz (2000), P3 - Av. Paulista com Av. Brig.

Luís Antônio, P4 – Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, P5 – Pico do Itapeva, P6 – Jd.

São Gabriel, P7 – Sumaré e P8 – Praça Oswaldo Cruz (1997).

A coluna VRF significa: “valor resultante na freqüência considerada do ambi-

ente EM”. Os valores de campo EM apresentados nas tabelas 5.1 a 5.4, foram calcula-

dos de acordo com o procedimento descrito no capítulo 3.

Tabela 5.2. Valores de campo para a faixa de 0,5MHz a 30MHz

Freqüência P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 VRF

0,55 0,9 0,5 0,2 0,9

0,7 0,7 1,1 0,7 1,1

1,3 0,5 0,5

1,8 2,7 3,5 0,5 3,5

2,8 1,4 1,4

3,2 0,6 0,5 0,3 0,6

4,1 3,4 0,7 3,4

4,6 7,1 1,1 0,7 7,1

5,6 1,7 0,3 0,3 1,7

6,3 1,3 1,3

7,9 3,4 0,4 0,6 3,4

9,3 2,6 0,1 2,6

9,7 0,5 0,5 0,01 0,5

10,2 0,1 3,5 0,1 3,5

11,2 3,5 3,5

11,6 3,5 3,5 0,01 3,5

12,0 1,2 1,2

20,5 1,0 1,0

* Não foram executadas medidas para esta faixa de freqüências no ano de 1997.
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Tabela 5.3. Valores de campo para a faixa de 30MHz a 200MHz

Freqüência P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 VRF

55,3 0,4 0,1 0,3 162,2 2,5 162,2

55,5 45,7 45,7

59,8 0,2 0,3 32,7 4,2 32,7

67,4 0,5 0,1 0,2 1,6 0,7 1,6

77,4 10,8 0,2 10,8

82,0 3,2 3,2

83,0 1,0 1,5 1,5

83,4 26,3 26,3

88,0 3,8 3,8

89,2 11,1 10,2 10,0 11,1

90,7 7,3 7,3

91,9 0,7 5,62 0,2 12,9 0,8 0,2 12,9

92,6 11,7 11,7

93,1 7,3 79,4 79,4

93,4 8,3 8,3

94,3 1,3 0,1 2,3 2,3

94,9 127,4 127,4

96,0 2,5 17,4 2,3 17,4

99,7 29,1 0,1 0,4 29,1

100,7 3,1 4,3 3,1 4,3

102,6 12,1 12,1

103,3 7,7 7,7

103,8 5,3 14,8 9,6 14,8

104,1 162,1 162,1

106,5 9,4 9,4

107,5 1,3 1,9 2,8 4,6 4,6

153,1 4,1 4,1

175,7 3,1 3,1

192,2 5,1 5,1

199,7 6,5 6,5
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Tabela 5.4. Valores de campo para a faixa de 200MHz a 1GHz

Freqüência P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 VRF

200,7 0,3 0,7 0,1 2,0 2,0

203,2 14,8 0,3 1,5 0,3 14,8

204,8 103,5 103,5

209,6 21,4 21,4

211,2 3,7 0,1 3,7

406,4 1,2 0,1 0,4 1,2

429,6 0,5 0,1 0,6 0,6

451,2 1,3 1,3

457,6 1,3 1,3

464,0 1,3 0,2 1,7 1,3

477,6 11,1 11,1

483,2 15,8 0,9 1,7 15,8

488,0 5,2 0,5 1,6 0,1 5,2

513,6 3,5 0,9 8,1 0,1 8,1

518,4 2,9 2,9

525,6 20,9 20,9

628,8 11,9 0,5 1,1 4,7 11,9

640,0 7,2 7,2

688,0 2,2 0,2 0,9 2,2

705,6 5,8 5,8

710,4 10,6 10,6

851,2 2,7 2,7

886,4 2,5 2,5

889,6 4,9 0,8 4,9

931,2 1,6 0,5 3,1 2,1 2,9 1,0 3,1

Analisando os valores apresentados nas tabelas 5.2 a 5.4, que resumem os valo-

res mais significativos dos dados do capítulo 4, é possível comparar a magnitude dos
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sinais medidos com os limites de imunidade estabelecidos pelas normas internacionais,

além de identificar os eventos EM característicos relacionados às diversas freqüências.

A tabela 5.5 apresenta os valores estabelecidos pelas normas internacionais mais

utilizadas pela indústria automobilística mundial. As normas SAE e ISO fixam o valor

de limite de imunidade mínimo em 25V/m e permite a definição da faixa de freqüên-

cias, para os testes de CEM, pelo usuário. Destaca-se, no entanto, que a faixa de fre-

qüências, normalmente, utilizada em testes é a de 1kHz a 1GHz.

Tabela 5.5. Limites de imunidade impostos por normas

Métodos de medição Faixa Freqüências
[MHz]

Limite
[V/m]

95/54/EC 20 a 1000 32

ISO11451
0,1 a 18000

(“faixa a definir”)

25

(mínimo)

SAEJ551
0,1 a 18000

(“faixa a definir”)

25

(mínimo)

Menciona-se que os valores definidos para imunidade em normas são estabele-

cidos para sinais eficazes (“root-mean-square - rms)”, gerados em ambientes controla-

dos, geralmente em câmaras semi-anecóicas e considerando-se ondas planas. Já os si-

nais medidos no meio ambiente, apresentam-se em condições mais críticas e de difícil

determinação, sendo influenciados por reflexões oriundas de edificações e outros corpos

próximos à antena de medição. Estas condições podem causar uma situação mais severa

que a situação imposta pelos testes em laboratórios, especialmente pelas condições que

os campos EM se apresentam no meio ambiente. A única metodologia de testes que

pode simular um ambiente EM mais próximo à realidade dos veículos automotores é a

que utiliza câmara blindadas reverberantes, porém, se encontra atualmente em desen-

volvimento [72].
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As figuras 5.1 a 5.3 apresentam a comparação dos valores medidos com os li-

mites indicados na tabela 5.4. As linhas posicionadas em 25V/m e 32V/m são respecti-

vamente o limite para as normas ISO/SAE e 95/54/EC. Observa-se que o limite de

32V/m da norma 95/54/EC aplica-se para freqüências superiores a 20MHz.
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Figura 5.1. Faixa de freqüências de 0,5 a 30MHz
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Figura 5.2. Faixa de freqüências de 30 a 200MHz
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Figura 5.3. Faixa de freqüências de 200MHz a 1GHz

Embora existam diferenças significativas entre os valores obtidos através do

analisador de espectro e os limites das normas, quando comparamos sua magnitude,

através das tabelas 5.1 a 5.4 e figuras 5.1 a 5.3, concluímos que existe a necessidade de

rever os limites fixados pelas normas, principalmente para a faixa de freqüências de

30MHz a 200MHz onde os sistemas de rádio comunicação definem as situações mais

críticas no ambiente eletromagnético (vide figura 5.2).

A figura 5.4 apresenta o ambiente EM resultante, representando, assim, os valo-

res de campo EM mais significativos, nas freqüências consideradas e para os diversos

pontos de medição.
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Figura 5.4. Ambiente EM - Faixa de freqüências de 0,1MHz a 1GHz

Algumas considerações devem ser tomadas nas medidas apresentadas:

1. Não foram executadas medições em baixas freqüências com amostragem significa-

tiva, com exceção daquelas realizadas nas linhas de transmissão do sistema Itai-

pú/Furnas. Vários outros autores já publicaram trabalhos com dados de medidas re-

alizadas sobe estas condições [73]-[74].

2. As radiações de emissoras de AM não foram investigadas, de forma detalhada, até o

momento. Entretanto, é recomendável que este tipo de sistema de telecomunicação

seja analisado, haja vista o nível de potência de transmissão utilizado por estes pode

ser significativo. Os valores observados nos resultados apresentados, oriundos des-

tes tipos de eventos, são aqueles medidos próximos ás estações situadas nas imedia-

ções dos pontos da Av. Paulista.
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6-CONCLUSÃO

O objetivo traçado para este trabalho foi de avaliar as condições do ambiente

eletromagnético brasileiro, face ao crescimento das aplicações elétricas e eletrônicas no

cotidiano e a proliferação da eletrônica embarcada. Também, a análise crítica dos re-

sultados das medições práticas, em comparação com as condições impostas pelas meto-

dologias de testes atualmente utilizadas em diversos países, objetivando avaliar a apli-

cabilidade destas normas ao mercado brasileiro, já que não existem recomendações,

com estes objetivos e publicadas até o momento, no Brasil.

Embora a amostragem disponível das medidas efetuadas não possa caracterizar,

totalmente, o ambiente eletromagnético brasileiro, os dados apresentados são suficientes

para se realizar análises comparativas com as condições de testes atualmente utilizadas.

Desta forma, através das análises realizadas conclui-se que os limites de imunidade atu-

almente recomendados em outros países, não representam as condições do ambiente EM

brasileiro. Como a adoção de normas de CEM para a indústria automobilística no Brasil

ainda está em fase estudo e implementação, a utilização dos resultados apresentados

neste trabalho, tornam-se úteis no estabelecimento dos requisitos e recomendações a

serem utilizados na metodologia para testes de CEM em veículos automotores.

Desta maneira, além dos itens já comentados, ressaltam-se os seguintes aspectos:

1. Como os métodos de testes atuais não contemplam avaliação para freqüências infe-

riores a 1kHz, recomenda-se estudar a adoção de procedimentos de testes específi-

cos visando obter maior adequação dos sistemas embarcados ao ambiente EM veri-

ficado;

2. Conforme mencionado anteriormente e observando-se a importância dos resultados

apresentados nas faixas de freqüências dos sistemas de rádio e TV para o ambiente
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EM resultante no Brasil, recomenda-se a reavaliação dos limites impostos pelas

normas aplicáveis a industria automobilística mundial e, em particular, na América

do Sul;

3. Tendo em vista, a proliferação de sistemas elétricos e eletrônicos em todos os cam-

pos da atividade humana, é aconselhável a investigação periódica do ambiente EM

nos ambientes urbanos;

4. A análise das faixas de AM, devido aos níveis de potência em que estes sistemas de

rádio operam, é um estudo importante que não foi contemplado neste trabalho e é

recomendado para trabalhos futuros;

5. Com base nos valores medidos, nas diversas faixas de freqüências, conclui-se que

em freqüências superiores a 1GHz o nível dos sinais encontrados no meio ambiente

não são significativos até o momento. Observa-se, no entanto, que com a utilização

de novas tecnologias de sistemas de comunicação móvel, investigações nestas faixas

de freqüências são convenientes.
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