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1. RESUMO

Existem  ainda  em  funcionamento  diversas  usinas  nucleares  que

possuem mais de 60 anos de idade. Seus sistemas originalmente instalados, são

analógicos,  sendo  menos  suscetíveis  ás  interferências  eletromagnéticas

conduzidas. Contudo, necessitam de upgrades com equipamentos modernos de

tecnologia  digital,  para  se  adequarem aos  padrões  de  segurança  exigidos.  A

presença de equipamentos novos dentro do ambiente eletromagnético da usina

nuclear por si só, já são capazes de gerar situações de erro em sensoriamento e

atuadores, podendo gerar o desligamento do reator por incidente de segurança.

Para evitar os efeitos da interferência eletromagnética, antes de inserir

novos  equipamentos  no  ambiente  eletromagnético  da  usina  nuclear,  são

necessários testes de condutibilidade eletromagnética,  de forma que se possa

prever nos efeitos dos  upgrades no sistema de controle e instrumentação das

plantas nucleares antigas.
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2. INTRODUÇÃO

A  compatibilidade  eletromagnética  de  equipamentos  sempre  foi  um

problema constante na engenharia, uma vez que causa fenômenos nem sempre

previsíveis.  Em  uma  planta  nuclear  onde  existe  um  controle  rigoroso  de

segurança,  as  possíveis  falhas devem ser  previstas  e  os  danos mitigados de

forma á evitar futuras ocorrências.

A  utilização  do  LISN  para  garantir  a  impedância  constante  de

50Ω.Contudo,  não garante  que o  sinal  estará  livre  de  ruídos,  tanto  em modo

diferencial como em modo comum, havendo a necessidade de um filtro entre o

LISN e o produto, na intenção de tornar o teste o mais fidedigno possível. Para

tanto,  existem  normas  internacionais  de  padronização  para  que  os  testes

adquiram qualidade internacional, podendo o produto, ser certificado. Deve ser

assegurado que o ambiente eletromagnético e as condições da rede respeitem as

normas internacionais de qualidade e envelopes de normas padronizadas. Busca-

se analisar um filtro para manter os valores de tensão de fase e neutro, além das

componentes em modo diferencial e comum, dentro dos padrões exigidos pela

norma internacional da FCC, já que é recomendada pela própria NRC (Nuclear



Regulatory  Commission  Office  of  Nuclear  Regulatory  Research  /  US).

(REGULATORY GUIDE 1.180.)

3. OBJETIVOS

Análise e modelagem de um filtro recomendado pela bibliografia para

mitigar ruídos de modo comum e de modo diferencial adequando a tensão de fase

e de neutro aos padrões da FCC classe A e GR 1180 (NRC).

4. METODOLOGIA

Apresenta-se o método hipotético-dedutivo. Foi efetuada uma pesquisa

bibliográfica  para  colacionar  conhecimentos  sobre  a  compatibilidade

eletromagnética. Por fim, junto ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares

do CNEN, efetuou-se visitas e entrevistas para conhecer os métodos de mitigação

dos efeitos das emissões eletromagnéticas junto ao sistema elétrico do reator de

pesquisas.

5. DESENVOLVIMENTO

5.1. Componentes de modo comum e diferencial

O sistema de aterramento é extremamente importante quando se trata

de evitar ruídos. Os equipamentos analógicos são mais imunes ao ruído, mas

caso o aterramento não seja comum e equipotencializado, pode gerar correntes

indesejáveis no sistema. Deste modo, correntes conflitantes podem gerar ruídos

que tornam o funcionamento do equipamento impróprio. Assim, pode-se analisar

as correntes de modo comum e diferencial,  com base no espectro do campo

elétrico resultante que causa correntes indesejáveis.

Figura 1. Corrente de Modo Comum e Diferencial em um sistema preparado para medições
com LISN para comprovar a eficácia de um Filtro.

Fonte: PAUL e HARDIN, 1988.



O controle de componentes de modo comum e diferencial está no fato

de que a interferência eletromagnética influenciará nos valores de tensão de fase

e  de  neutro,  além de  causar  ruídos  indesejáveis  á  medida  que  aumentam e

diminuem em intensidade e frequência (BELTRAME, at all, 2012), já que:

U fase=U M .Comum+U MDiferencial       [1]

5.2. Atualização dos sistemas de controle e instrumentação em plantas 

nucleares.

O  upgrade de  sistemas antigos,  formam um ambiente  propenso  ao

risco de interferências eletromagnéticas e por radiofrequência. Isto se justifica por

existirem plantas nucleares com mais de 60 anos de operação, e as mesmas

utilizam  sistemas  analógicos  e  bastante  ultrapassados  em  sua  operação.  Na

preocupação  sobre  esta  migração  e  adequação,  deve-se  preocupar  com  a

compatibilidade eletromagnética dos equipamentos e do ambiente,  de forma á

possibilitar a operação do reator de forma satisfatória. E tem ocorrido isto por

muitos  motivos,  dentre  eles:  a)  Os  sistemas  de  controle  e  instrumentação

analógicos  instalados  são  obsoletos;  b)  Maior  performance  e  velocidade  da

tecnologia digital  em comparação com a analógica;  c)  Redução de custos  da

tecnologia digital sobre a analógica.

Os novos sistemas digitais  são mais  robustos  em mitigar  acidentes

mais comuns, contudo, o conhecimento destes sistemas na indústria era pouco

para se prever o impacto dos modos de falha na planta nuclear. Além disto, os

sistemas digitais são sujeitos á invasões e ataques cibernéticos podem impactar

ou  causar  o  desligamento  dos  sistemas.  São  também  mais  suscetíveis  ás

interferências eletromagnéticas e de sinais de radiofrequência.

A planta nuclear  necessita  de um sistema de segurança que mitiga

falhas. Quando um reator sofre um desligamento por falha de segurança, existem

diversas dificuldades que podem levar dias para serem solucionadas, tanto no

âmbito técnico e funcional do reator, quanto burocrático junto ao reator, á CNEN

e, dependendo do caso,  as forças militares.  Algumas vantagens dos sistemas

digitais sobre os sistemas analógicos podem ser verificadas dentre as seguintes:

a) Autodiagnostico do sistema; b) Diagnósticos “on line”; c) Precisão aprimorada;

d) Tolerância a falhas; e) Interface melhorada; f) Alta capacidade de gravação de

dados.



O  comportamento  operacional  do  equipamento  é  definido  pela

imunidade e suscetibilidade a interferência  eletromagnética e à interferência à

radiofrequência. A imunidade é a capacidade do equipamento em não ser afetado

por um nível de interferência eletromagnética específica. Suscetibilidade é o grau

em que esses equipamentos são afetados por um nível definido de interferência

eletromagnética. Para isto, são efetuados testes de interferência eletromagnéticas

e teste de suscetibilidade ou imunidade.

As interferências eletromagnéticas podem ocorrer do modo conduzido

ou radiado. Em interferências eletromagnéticas radiadas não há o contato físico

entre as partes. Os efeitos desses campos podem ser minimizados por meio de

blindagens  e  filtros.  Interferência  eletromagnéticas  conduzidas  precisam  de

contato físico e acoplados diretamente nos circuitos. Podem ser minimizadas por

meio de filtros.

5.3. Limites das Normas Internacionais Para Condução de 

Interferências Eletromagnéticas

Limites  apresentados  nas  normas  internacionais  demonstram  que

interferências  eletromagnéticas que permeiam a planta nuclear,  seja  na  forma

induzida ou irradiada, possui grande probabilidade de causar falhas de segurança

junto ao sistema de controle e instrumentação.

Eventos  não  previstos  podem  gerar  ruídos  que  se  permearem  o

sistema  elétrico  podem  gerar  alterações  nos  testes  de  interferência

eletromagnética conduzidas e irradiadas (lembrando que neste trabalho, tratar-se-

á  apenas  dos  casos  conduzidos).  Nas  descargas  atmosféricas  no  exemplo,

verificou-se correntes de até 12kA que duraram menos de 3 μs. Isto basta para

que  se  obtenham  ruídos  capazes  de  alterar  a  rede  e  trazer  consequências

desastrosas  aos  testes  de  interferência  eletromagnética.  Outrossim,  a  própria

qualidade da rede poderia trazer graves alterações nos testes. A preocupação

com a compatibilidade eletromagnética na planta nuclear, especialmente em caso

de  upgrades  ou  efeitos  de  descargas  atmosféricas,  deve  ser  considerada  de

extrema relevância.



Figura 3. Exemplos de descargas elétricas induzidas por foguetes,
apresentando a amplitude e duração da corrente.

Fonte: PAUL e HARDIN, 1988.

Além disto, o Guia Regulatório 1.180 indica a FCC como um pacote de

limites  para  admissibilidade  de  interferência  eletromagnética.  Alternativamente,

testes de emissões baseados na IEC 61000-6-4 ou que atendem aos requisitos da

Parte 15 da Classe A da FCC são aceitáveis sob as condições identificadas (pág.

17).  Os acidentes com baixa probabilidade de ocorrência devem ser observados

pois os mesmos podem ser mais severos, já que a perda do suprimento de energia

elétrica em corrente alternada dos barramentos de segurança pode conduzir a um

cenário de múltiplas falhas.“ (MELO, 2016, pg 13).

Figura 4. Limites de Interferência de Radio-Frequência conduzida como
especificado pela FCC, parte 15 (Subparte J).

Fonte: website: http://www.industrial-electronics.com. Acesso em 21/04/2018.



Para  minimizar  os  efeitos  das  interferências  eletromagnéticas  nos

sistemas de controle e instrumentação em plantas nucleares, utiliza-se de diversos

meios, sejam eles, barreiras como isolamentos e blindagens, e eletrônicos, no caso,

os filtros.

6. RESULTADOS

Os  filtros  mostram-se  uma  solução  bastante  elegante  e  eficaz.  No

trabalho  de  Paul  e  Hardin,  verifica-se  uma  atenuação  das  emissões  de  ruído

conduzido com a utilização de um filtro RLC, no qual o equipamento foi condicionado

á norma FCC, classe B, onde o máximo permitido de emissões eletromagnéticas é 

de 48dB (FCC, parte 15, subparte "J", classe "B").

Desta maneira, verifica-se os benefícios dos filtros para normalizar o sinal de tensão 

de fase e neutro, alterado por interferência eletromagnética.

Figura 6. Sinal apresentado por Clayton Paul.

Fonte: PAUL 2006. Pág. 389

Os valores utilizados foram os mesmos propostos por Clayton R. Paul (2008) como
os seguintes:

Componente Valor

Resistor (LISN) 50Ω
Capacitor (CCL CCR) 3300 pF
Capacitor (CDR CDL) 0,1 μF
Indutor (LGW) 1 mH
Choke (L+M) 28 mH



Como filtro elegeu-se o apresentado por Paul, por se tratar de um filtro 

que se assemelha com um filtro π , e filtro RC quando da conexão com o LISN.

Figura 7. Topologia de um sistema filtro/LISN.

Fonte: PAUL, 2006. Pág. 389.

Ao utilizar o valor de 3300 pF que é apresentado por Clayton R Paul

(2008, pág. 399), obteve-se a frequência de corte de 964575,41 Hz, onde segue o

tratamento matemático para a obtenção deste valor:

f=
1

2.π .R .C      [2]

Assim, percebe-se a atuação do capacitor apenas nas frequências mais

altas, por conta das peculiaridades da amostra utilizada.

Figura 8. Sinal alterado pelo capacitor linha-terra 3300 pF.

Fonte: O autor.



Após, observa-se a adição do segundo capacitor, onde se observa pouca

atenuação no valor de neutro, mas alta adequação do valor de tensão de modo

diferencial e comum. A frequência de corte encontrada foi na ordem de 15,68 kHz.

Há uma separação entre os valores de modo comum e diferencial, e isto é plausível

pois atuando na forma Linha-Linha, o capacitor irá atenuar mais a tensão em Modo

Diferencial.

Figura 9. Sinal alterado pelo capacitor linha-linha 0.1 μF.

Fonte: O autor.

Ao utilizar os indutores, consegue-se uma atenuação de todos os valores.

O indutor de terra LGW promove a atenuação tanto dos valores de tensão de fase

como  neutro.  Isto  é  bastante  claro,  pois  o  aterramento  influencia  ambas  as

correntes. Tratando-se de um indutor de terra, é muito importante o controle de sua

frequência, uma vez que influencia a corrente que corre para a carcaça do aparelho.

É uma poderosa maneira de se mitigar os efeitos da corrente de fuga, uma vez que

é neste momento em que se verifica a corrente de modo comum correndo pelo cabo

de proteção e causando riscos quanto ao toque na carcaça do aparelho.

O indutor choque, na função de bloquear a componente de modo comum,

onde verifica-se sua atuação no neutro e linha,  aproximando as componentes e

dando-lhes maior coesão. Logicamente, a função do componente choque é de criar

uma barreira á componente de modo comum e dar um casamento de impedância ao

circuito,  por  meio do acoplamento eletromagnético,  já que verifica-se que o filtro

empregado  é  formado  por  dois  circuitos  assimétricos  e  se  faz  necessário  o

acoplamento  para  que  haja  a  descarga  no  cabo  terra  e  a  distinção  entre  as



componentes de modo diferencial e comum. Lembrando que o  choke propicia um

acoplamento magnético entre o circuito neutro-terra e o circuito fase-terra.

Figura 11. Sinal alterado pelo filtro completo.

Fonte: O autor.

Desta forma, o filtro apresentado funciona como um filtro misto, onde têm-

se o filtro π, na relação do choke e os capacitores na periferia, e um filtro rejeita

faixa,  quando da relação destes  capacitores  e  os  seus indutores.  Observa-se  a

redução  dos  valores  de  tensão  de  neutro  e  fase  adequando-os  aos  padrões

estabelecidos pela FCC

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização dos filtros como sistemas de adequação para a mitigação dos

ruídos promovidos por interferência eletromagnética é bastante recomendada, nos

casos  de  forma  conduzida,  causando  a  adequação  dos  sinais  ás  normas

internacionais,  propiciando  testes  de  compatibilidade  eletromagnética  mais  fiéis,

dentro  dos  padrões  internacionalmente  estabelecidos,  evitando-se  riscos  de

desligamento de segurança de reatores que sofreram upgrades em seus sistemas

de  controle  e  instrumentação,  e  são  obrigados  a  trabalhar  com  equipamentos

digitais  e  analógicos  no  mesmo  sistema  elétrico  e  no  mesmo  ambiente

eletromagnético.
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