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RESUMO 
 

Este trabalho é um estudo experimental sobre técnicas aplicadas em conversores 

estáticos para a redução de interferência eletromagnética, Eletromagnetic 

Interference (EMI). Para esta investigação, foi utilizado o conversor buck-boost e as 

técnicas aplicadas neste foram a blindagem Faraday, o capacitor CY e o snubber, 

que resultaram em uma sequência de ensaios nos quais se analisa a contribuição 

individual das técnicas mencionadas. Apresenta-se, também, a análise da aplicação 

dessas técnicas em conjunto para a redução de EMI na emissão de ruídos 

conduzidos e de ruídos radiados. Para atingir esses resultados, foi necessário realizar 

o projeto de um conversor buck-boost e das técnicas que foram aplicadas neste. Para 

tanto, foi contemplado, também, a base teórica necessária para o desenvolvimento 

deste trabalho e para o entendimento da área de compatibilidade eletromagnética, 

Eletromagnetic Compatibility (EMC). Os resultados dos ensaios apontam que o uso 

de técnicas para mitigar EMI constituem-se como um conhecimento relevante para o 

projeto de produtos eletrônicos, por terem a capacidade de reduzir efetivamente a 

emissão de ruídos conduzidos e radiados. 

Palavras-chave: Compatibilidade eletromagnética. Interferência eletromagnética. 

Eletrônica de potência. Conversores estáticos. 



 

 

 

Abstract 
 

This work is an experimental study about applied techniques in static power 

converters for the reduction of electromagnetic interference (EMI). For this research, 

was used a buck-boost converter and the applied techniques in this were Faraday 

shielding, the CY capacitor and the snubber, which resulted in a sequence of tests in 

which the individual contribution of the mentioned techniques is analyzed. It also 

presents the analysis of the application of these techniques together for the reduction 

of EMI in the emission of conducted and radiation noises. To achieve these results, it 

was necessary perform the design of a buck-boost converter and the techniques that 

were applied in this. therefore, the theoretical basis necessary for the development of 

this work and for the understanding of the Eletromagnetic Compatibility (EMC) area 

was also contemplated. The results of the tests indicate that the use of techniques to 

mitigate EMI constitute relevant knowledge for the design of electronic products, as 

they have the ability to effectively reduce the emission of conducted and radiated 

noise. 

Key words: Eletromagnetic Compatibility. Eletromagnetic Interference. Power 

converter. Static converters. 
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1 INTRODUÇÃO 

Frente à demanda da sociedade contemporânea, o mercado desenvolve 

diferentes soluções tecnológicas no que se refere a produtos que auxiliam em 

diversas atividades como lazer, saúde, trabalho etc., para os quais a área da 

eletrônica é substrato para a sua criação. Diante disso, visando à eficácia desses 

produtos, os manuais e os rótulos possuem orientações de como estes devem ser 

utilizados, evidenciando, sobretudo, as advertências de usos incompatíveis com 

outros produtos, de modo a evitar resultados indesejáveis. 

No que concerne a produtos eletrônicos, notebooks, TVs e smartphones, 

por exemplo, podem ser incompatíveis com outros produtos eletrônicos quando um 

destes interfere no funcionamento do outro. Nesse sentido, a área de 

compatibilidade eletromagnética, electromagnetic compatibility (EMC), visa à 

redução da interferência eletromagnética. 

De modo geral, os produtos eletrônicos necessitam de conversores 

estáticos, pois operam em corrente contínua (CC) e com tensões que variam em 

torno de algumas dezenas de Volts, contudo, a rede elétrica brasileira opera em 

corrente alternada (CA) com tensões de 110 V ou de 220 V. Assim, o conversor 

estático condiciona a energia da rede elétrica e a disponibiliza ao produto dentro 

dos limites de operação dos componentes e dos sistemas internos. 

Conversores estáticos, geralmente, são mais eficientes, leves e baratos do 

que fontes lineares, porém, o modo de funcionamento daqueles gera mais sinais 

harmônicos, podendo causar um problema de EMC. As emissões eletromagnéticas 

interferentes são geradas por componentes que constituem o próprio conversor. 

Quando uma emissão atinge outros aparelhos, ela pode causar mau 

funcionamento, diminuindo a qualidade do produto. 

Para garantir um ambiente onde todos os equipamentos eletrônicos 

possam funcionar corretamente, a interferência eletromagnética, electromagnetic 

interference (EMI), propagada é regulamentada por normas de mercado, as quais 

têm critérios de homologação e estipulam um limite de emissão de ruído dos 

equipamentos. Caso seja detectada uma emissão acima do limiar, o produto não 
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será homologado e, portanto, não poderá ser comercializado. 

Existe uma variedade de técnicas para mitigar a EMI associada a 

conversores estáticos. Sendo assim, este trabalho visa analisar os resultados da 

aplicação de técnicas para a redução da emissão de EMI em conversores estáticos. 

Este primeiro capítulo situa a organização do presente trabalho 

acadêmico, seguido da parte da justificativa deste, da definição do problema e dos 

objetivos (geral e específicos). O segundo capítulo, por sua vez, apresenta a 

fundamentação teórica desta pesquisa experimental, que discorre sobre uma 

revisão da literatura sobre o funcionamento de conversores e sobre a EMC entre 

sistemas eletrônicos. No terceiro capítulo, será descrita a metodologia apreendida 

para a realização deste estudo, enquanto, no capítulo 4, serão abordados os 

resultados obtidos. As considerações finais constarão no capítulo 5 e, por fim, nas 

duas últimas seções deste trabalho, serão apresentadas as referências. 

1.1 Justificativa 

O estudo de técnicas para mitigar a EMI em conversores estáticos contribui 

para melhorar a qualidade de produtos eletrônicos, permeando o desenvolvimento 

tecnológico de diferentes áreas, como, por exemplo, a área de telecomunicações, da 

medicina e de transportes, pois, geralmente, se utilizam, em áreas como estas, 

equipamentos eletrônicos com conversores estáticos. Nesse sentido, o conhecimento 

em EMC, em projetos de eletrônicos, possibilita a fabricação de produtos que emitem 

menos EMI e que estão menos susceptíveis a esta. 

Algumas técnicas de redução de EMI, como filtros de linha e blindagens, 

tendem a encarecer e a aumentar o volume e o peso dos eletrônicos, entretanto, 

existem técnicas que fornecem baixo impacto no custo, no volume ou no peso 

desses produtos. Em vista disso, este trabalho se justifica por explorar essas 

técnicas alternativas, e que contribuem para o conhecimento sobre o uso de 

técnicas para mitigar a EMI, as quais são indispensáveis para a produção de 

equipamentos eletrônicos compatíveis eletromagneticamente com produtos de seu 

entorno. 
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1.2   Definição do problema 

Conversores estáticos são a solução padrão para o condicionamento de 

energia. Por operar com comutação em alta frequência, geralmente o seu custo, o 

seu peso e o seu volume são menores, proporcionando maior eficiência em relação 

a outras topologias de conversores. Um tipo de conversor estático é o conversor 

buck-boost, o qual é recomendado para projetos de baixa potência devido à sua 

estrutura simplificada, que necessita de poucos componentes. 

Entretanto, o ruído gerado pela a comutação das chaves é um desafio para 

o projeto desses conversores. Em geral, o ruído propaga-se por caminhos formados 

pelos componentes que integram o circuito elétrico, inclusive pelo transformador, o 

qual tende a ser um ótimo caminho para essa propagação por ser responsável por 

acoplar o ruído da comutação das chaves para outros meios, em razão da sua 

constituição e da sua proximidade com as chaves. 

Nesse sentido, as técnicas de blindagem Faraday, capacitor CY e snubber 

aplicadas em transformadores podem impedir que ocorra EMI, por dificultar a 

propagação do ruído para fora do conversor chaveado, tanto pela rede elétrica quanto 

pelo ar.  

Diante disso, a questão-problema que orienta este Trabalho de Conclusão 

de Curso assim se enuncia: quais são os efeitos na EMI gerada por um conversor 

buck-boost aplicando-se técnicas de blindagem Faraday, capacitor CY e snubber para 

transformador? 

1.3 Objetivos  

A seguir, serão descritos os objetivos traçados para este TCC, visando, 

assim, ao objetivo geral e, também, aos objetivos específicos, detalhando as etapas 

que nortearão a execução deste estudo. 

1.3.1 Objetivo geral 

Estudar os efeitos na EMI gerada por um conversor buck-boost aplicando-

se técnicas de blindagem Faraday, capacitor CY e snubber para transformador. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

As etapas intermediárias necessárias para realizar este trabalho estão 

listadas a seguir: 

a) revisar a literatura sobre EMC;  

b) revisar a literatura sobre as técnicas de blindagem Faraday, 

capacitor CY e snubber; 

c) revisar a literatura sobre o conversor buck-boost; 

d) projetar um conversor buck-boost; 

e) aplicar as técnicas de blindagem Faraday, capacitor Y e snubber; 

f) realizar ensaios de EMI conduzida; 

g) realizar ensaios de EMI radiada; 

h) analisar resultados obtidos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo aborda o referencial teórico que fundamenta os conceitos 

pertinentes para a área de compatibilidade eletromagnética, electromagnetic 

compatibility, (EMC), para as técnicas de blindagem Faraday, capacitor CY e 

snubber e para conversor buck-boost. 

2.1 Compatibilidade Eletromagnética 

Para compreender a EMC, é necessário esclarecer os conceitos de 

interferência e de compatibilidade, bem como a estrutura que compõe o problema de 

compatibilidade, os quais são conhecimentos fundamentais para atuar na resolução 

de problemas na área. 

Em EMC, um sistema eletrônico é considerado incompatível quando a sua 

presença em um ambiente resulta em interferência, tanto por causá-la quanto por ser 

interferido por outros sistemas. A interferência eletromagnética é definida como o 

funcionamento indesejado causado por ruídos eletromagnéticos oriundos da 

transferência de energia de um sistema a outro através de ondas eletromagnéticas 

(PAUL, 2006, p. 3). 

Entende-se em compatibilidade eletromagnética, portanto, que um sistema 

eletrônico que não sofre ou que não causa interferência em outros sistemas é 

considerado compatível com o ambiente onde se encontra. Nesse sentido, 

compreende-se que um sistema pode ser um circuito integrado (CI), bem como pode 

ser um carro que possui vários equipamentos interconectados (PAUL, 2006, p. 6). 

Todo sistema eletromagneticamente compatível deve atender a três 

critérios: 

1. Não causa interferência eletromagnética em outros sistemas; 
2. Não é susceptível a interferência eletromagnética de outros sistemas; 
3. Não causa interferência eletromagnética nele próprio. (PAUL, 2006, p. 2,  
tradução nossa). 

 

Segundo Schlichting (2003, p. 6-7), a EMC é constituída por três elementos 

básicos: o gerador do ruído; o meio onde o ruído se propaga; e o receptor que capta 

o ruído propagado. Na Figura 1, estão presentes os elementos de trabalho da EMC e 

como a interação ocorre entre eles. 
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Figura 1 — Elementos da EMC 

 
Fonte: Schlichting (2003, p. 7) 
 

A etapa de projeto de um produto eletrônico torna-se mais versátil para se 

resolver um problema de EMC. Nessa fase de projeto do sistema eletrônico, existe 

maior disponibilidade de técnicas com menores custos, porém, ao longo do avanço 

do projeto, a quantidade de técnicas possíveis para serem implementadas é reduzido 

e os custos para resolver o problema aumentam (OTT, 2009, p. 5). 

A Figura 2 esboça um gráfico de um projeto de produto eletrônico sob a 

perspectiva da EMC, que relaciona o custo e a disponibilidade de técnicas para 

resolver um problema de compatibilidade. 

Figura 2 — Esboço de custo e de disponibilidade de técnicas para resolver um 
problema em EMC 

 

Fonte: adaptado de Ott (2009, p. 5) 

2.1.1 Emissão de EMI 

Para se compreender a razão de o ruído causar interferência, é necessário 

entender a sua composição e como a interferência acontece no receptor. 

O ruído elétrico é intrínseco ao funcionamento de sistemas eletrônicos, 

sendo um sinal elétrico que contamina outros sinais funcionais do sistema. Assim, por 

ser um sinal elétrico, o seu comportamento é expresso por magnitude e por frequência 

(SCHLICHTING, 2003, p. 12). 
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Uma vez gerado, o ruído irá se propagar pelos meios disponíveis. A energia 

da emissão de EMI é determinada pela energia do ruído gerado e pela eficiência com 

a qual se propagou (PAUL, 2006). 

De acordo com Ott (2009, p. 4, tradução nossa) “[...] a emissão diz respeito 

ao potencial de causar interferência de um produto”. A energia é dada pela magnitude 

do ruído. A propagação é dada pela impedância do meio e a composição harmônica 

do ruído (PAUL, 2006). 

A susceptibilidade é a sensibilidade do receptor à energia eletromagnética, 

portanto, é a capacidade do receptor de reagir a emissões eletromagnéticas 

apresentando interferência em seu funcionamento (OTT, 2009, p. 4). 

Na ocorrência de um problema de interferência eletromagnética, existem 

três linhas de ações possíveis para corrigi-lo. Elas consistem em: 

a) reduzir o ruído gerado, diminuindo, assim, a energia da emissão; 

b) tornar o meio do acoplamento mais ineficiente, piorando a 

transferência de energia; e 

c) tornar o receptor menos susceptível às emissões, possibilitando-o 

de ter o funcionamento desejado com mais ruído (PAUL, 2006, p. 

4). 

2.1.1.1 Gerador do ruído 

Nesse tópico, serão abordados quais componentes são responsáveis por 

gerar o ruído elétrico e as características de sua composição. 

Os geradores de ruído mais comuns em produtos eletrônicos são os 

componentes que realizam comutações. A comutação é um transitório rápido de 

corrente ou de tensão e, portanto, possui um conteúdo harmônico mais amplo do que 

um transitório lento (PAUL, 2006, p. 1-2). Os componentes semicondutores como 

diodos e transistores são responsáveis pela comutação, sendo os geradores de 

emissões EMI em conversores estáticos (SCHLICHTING, 2003, p. 35). 

A diferença da composição harmônica entre pulsos com transitórios 

diferentes é demonstrada na Figura 3: na parte (a), há um pulso com transitórios em 

que seus tempos de subida e de decida são nulos e seu espectro harmônico 

correspondente decai, a partir da frequência  a uma taxa de 20 dB por década; e na 
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parte (b), há um pulso com transitórios em que seus tempos de subida e de decida 

não são nulos e o seu espectro harmônico correspondente decai, a partir da 

frequência  a uma taxa de 20 dB por década e, após a frequência , a uma taxa 

de 40 dB por década. 

Figura 3 — Espectro harmônico de pulso com tempos de subidas e de decida 
nulos (a) e espectro harmônico de pulso com tempos de subidas e decida não nulos (b) 

 
Fonte: Schlichting (2003, p. 34) 

O conteúdo harmônico é a representação de um sinal temporal no domínio 

da frequência. No domínio da frequência, o sinal temporal é representado por um 

somatório de vários sinais senoidais de frequências diferentes, onde cada senoide 

possui uma frequência múltipla e uma parte da energia do sinal original. Assim, é 

possível visualizar a quantidade de energia presente em cada frequência que compõe 

o sinal original (PAUL, 2006). 

2.1.1.2 Acoplamento e propagação do ruído 

Este tópico trata de como o ruído é capaz de trocar de meio pelo qual se 

propaga e de quais elementos formam esse caminho. 

Para que um ruído, a partir do componente onde foi gerado, possa chegar 

até qualquer receptor, ele precisa percorrer um caminho que pode ser complexo, por 

ser formado por diversos elementos e meios de propagação (PAUL, 2006). 

O acoplamento é o mecanismo que permite que o ruído mude de meio de 

propagação, possibilitando que o caminho entre o gerador e o receptor se forme 

(PAUL, 2006). 
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A propagação de ruídos que causam EMI ocorre por acoplamentos 

capacitivos ou por indutivos formados pelas características intrínsecas do circuito 

eletrônico, como os elementos parasitas da placa de circuito impresso ou dos 

componentes do circuito (SCHLICHTING, 2003). 

As antenas irradiam e captam energia eletromagnética e, portanto, também 

são responsáveis por acoplar ondas eletromagnéticas do sistema para o ar e do ar 

para o sistema (PAUL, 2006, p. 421). Portanto, o caminho pelo qual o ruído se 

propaga pode ser não intencional, ou seja, é um caminho de propagação que não é 

previsto no projeto, sendo normalmente formado pelos elementos parasitas ou por 

não idealidades do sistema (PAUL, 2006). Para Schlichting (2003, p. 12), 

[...] a impedância que o ruído vai encontrar ao se propagar depende de sua 
freqüência. Quanto menor a impedância maior a possibilidade de propagação 
de um sinal. Assim, componentes de ruído com frequências diferentes terão 
‘caminhos’ (impedâncias) diferentes e, conseqüentemente, intensidades 
diferentes (SCHLICHTING, 2003, p. 12). 

Portanto, a eficiência da propagação de uma emissão EMI em um meio é 

dependente da combinação da impedância do meio e a composição harmônica do 

ruído. 

2.1.1.3 Não idealidades do circuito 

Este tópico trata de como as não idealidades compõem o meio de 

propagação do ruído e como o comportamento não ideal de componentes pode 

comprometer o funcionamento de partes do sistema. 

A razão de se trabalhar com comportamentos idealizados é por ser mais 

simples de analisar e de entender, no entanto, perde-se parte da complexidade 

presente no comportamento real ou não ideal dos componentes. O comportamento 

não ideal pode se tornar dominante em determinadas condições, assim, destacando-

se e diferenciando-se do comportamento idealizado (PAUL, 2006, p. 299). 

As não idealidades podem comprometer o funcionamento dos 

componentes, da mesma forma como a indutância parasita de um capacitor se torna 

dominante após a frequência de ressonância (PAUL, 2006, p. 299). 

A Figura 4 apresenta o comportamento ideal de um capacitor. A impedância 

tende a 0Ω quando a frequência tende ao infinito, conforme pode ser visualizado na 
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parte (a) da figura, enquanto a fase se mantém constante em -90º, de acordo com a 

parte (b) da figura.  

Figura 4 — Comportamento de um capacitor ideal: impedância(a); e fase (b) 

 
Fonte: adaptado de Paul (2006, p. 327) 

A Figura 5 apresenta o comportamento de um modelo matemático que 

considera a resistência e a indutância série. Em impedância e fase, é possível 

observar que o capacitor tem um comportamento coerente com sua natureza, no 

entanto, após a frequência ressonante, este apresenta um comportamento indutivo. 

Nesse modelo, a impedância tende ao infinito quando a frequência tende ao infinito, 

conforme pode ser observado na parte (a), enquanto a fase muda de -90° a +90º, de 

acordo com a parte (b) da figura. 

Figura 5 — Comportamento de um modelo de capacitor que considera algumas 
não idealidades: magnitude (a); e fase (b) 

 
Fonte: adaptado de Paul (2006, p. 328) 

Ao comparar a Figura 4 e Figura 5, é possível perceber a diferença entre a 

idealização do capacitor e um modelo matemático que considera a inclusão de 

algumas não idealidades.  
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Ao comprometer o funcionamento de um capacitor utilizado para o 

desacoplamento de ruído em uma trilha, o capacitor pode se tornar ineficiente 

dependendo da frequência do ruído. Costa (2014, p. 77) exemplifica um caso no qual 

um capacitor de desacoplamento não foi capaz de desacoplar o ruído, por causa da 

indutância parasita, assim, possibilitando a propagação do ruído pela rede elétrica. 

Portanto, as não idealidades do circuito podem influenciar diretamente na emissão de 

EMI, já que fazem parte da composição de algum meio de propagação. 

2.1.2 Medidas de ruído conduzido e radiado 

Este tópico trata dos materiais necessários e como estes são utilizados 

para medir a emissão de ruídos eletromagneticamente interferentes conduzidos ou 

radiados. 

Devido à maneira de realização de ensaios influenciar os seus resultados, 

as normas especificam como devem ser feitas as medidas, visando à obtenção de 

resultados coerentes em diferentes laboratórios e equipamentos, tornando esses 

resultados independentes dos locais e dos equipamentos de origem (PAUL, 2006, p. 

62). 

Em razão de avaliar a conformidade e de abstrair os resultados dos 

laboratórios e de seus equipamentos é que se utilizam equipamentos como a câmara 

anecoica e uma Rede de Estabilização da Impedância de Linha, Line Impedance 

Stabilization Network (LISN), para medir emissões eletromagnéticas. 

2.1.2.1 Forma de medir o ruído radiado 

De acordo com as normas, ruído radiado pode ser medido em áreas de 

espaço aberto ou em uma câmara anecoica. A câmara anecoica é um ambiente 

blindado, que impede a entrada de ondas eletromagnéticas, evitando a 

contaminação do teste. Essa câmara também possui um revestimento interno que 

impede que ocorram reflexões das emissões internas. Devido a esse ambiente 

possuir essas características de isolamento de emissões externas e impedir 

reflexões internas, é possível simular o espaço aberto em um ambiente controlado 

(PAUL, 2006, p. 64). 
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A Figura 6 exibe a imagem de um ensaio de um automóvel feito em uma 

câmara semi-anecoica. É possível visualizar as paredes cobertas de cones azuis, 

que impedem reflexões, e a antena que mede ou que emite EMI. 

Figura 6 — Ensaio de ruído radiado de carro em câmara semi-anecoica 

 

Fonte: MIRA (2020) 

Uma alternativa compacta à câmara anecoica para a realização de ensaios 

de emissão radiado é a Gigahertz Transversal Electromagnetic Mode (GTEM). 

Utilizada em ensaios de objetos de pequeno volume, a GTEM caracteriza-se por evitar a 

contaminação do ensaio com o ruído externo e das reflexões internas. A propagação de 

ondas eletromagnéticas na GTEM ocorre de forma transversal, simulando o espaço 

aberto. Para utilizar essa câmara corretamente, é necessário posicionar o equipamento 

sob teste, na região de foco da câmara, que fica próximo do centro da GTEM (GTEM, 

2018). A Figura 7 apresenta uma câmara GTEM. 

Figura 7 — Câmara modelo GTEMCELL-1000 

 
Fonte: GTEM (2018, p. 1) 
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Para captar o ruído emitido pelo produto eletrônico dentro da câmara, 

o qual será guiado até o analisador de espectro, é utilizado uma antena de ampla 

banda, projetada para captar ondas eletromagnéticas em todo o espectro de 

frequências avaliadas das emissões radiadas. A antena é conectada a um 

analisador de espectro que registra o nível de ruído em cada frequência (PAUL, 

2006). 

Na Figura 8, há uma ilustração que apresenta todos os elementos de 

uma câmara semi-anecoica, como o produto a ser testado, a antena que mede ou 

que emite ruído eletromagnético, o analisador de espectro e o revestimento 

interno, que impede as reflexões representadas pelos triângulos. 

Figura 8 — Esboço dos elementos básicos que compõem uma câmara semi-
anecoica 

 
Fonte: adaptado de Paul (2006, p. 66) 

2.1.2.2 Forma de medir o ruído conduzido 

Para Paul (2006, p. 7, tradução nossa), “[...] a emissão de e 

susceptibilidade à energia eletromagnética não ocorre somente pelas ondas 

eletromagnéticas propagadas pelo ar, mas também pela condução direta em 

condutores metálicos”. Nesse sentido, a razão de regular a emissão conduzida é a de 

reduzir a poluição propagada pelo cabo de alimentação do produto (PAUL, 2006, p. 

67). 
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Para medir o ruído conduzido, é necessária uma LISN entre a rede e o 

produto (PAUL, 2006, p. 68). De acordo com Schlichting (2003, p. 16), uma LISN 

possui três finalidades: 

− Evitar que ruídos externos provenientes da rede de energia contaminem a 
medida; 

 − Apresentar uma impedância constante entre os fios de fase e terra e entre 
os fios neutro e terra, de tal forma que a impedância vista pelo produto entre 
os fios fase e terra e entre o fio neutro e o fio terra da LISN seja de 50 Ω. 

 − Atuar como transdutor de corrente interferente para tensão interferente. 
(SCHLICHTING, 2003, p. 16). 

A Figura 9 demonstra como é utilizada uma LISN. A rede de alimentação 

fornece a eletricidade em tensão de 110 V ou de 220 V, em frequência de 50 Hz ou 

de 60 Hz para a LISN, que é conectada em série do equipamento de teste. O receptor 

é um analisador de espectro que monitora o ruído emitido pelo equipamento. 

Figura 9 — Uso de uma LISN na medição das emissões por condução 

 
Fonte: Schlichting (2003, p. 34) 

2.2 Técnicas para reduzir emissões EMI 

Neste tópico, serão apresentadas as técnicas de blindagem Faraday, 

capacitor CY e snubber, que serão implementadas neste trabalho. 

2.2.1 Circuito snubber 

Devido a características construtivas, os componentes possuem limites de 

operação definidos pelo fabricante. Em transitórios, os elementos reativos do circuito 

podem causar um sobressinal, podendo exceder os limites de operação do 

componente (FAIRCHILD, 2003). 
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Um transformador excitado por uma comutação possui um sobressinal 

causado pelos próprios elementos reativos, assim, podendo exceder os limites de 

tensão dos componentes do circuito (FAIRCHILD, 2003). 

Nesse sentido, o circuito snubber é um circuito de proteção que opera 

reduzindo o sobressinal de tensão do transformador. Seu funcionamento acopla um 

caminho alternativo para a corrente do transformador, assim, limitando a tensão 

reativa do transformador (FAIRCHILD, 2003). 

2.2.2 Blindagem Faraday 

A técnica de blindagem Faraday é aplicada a conversores que utilizam o 

isolamento galvânico, tendo assim um transformador que possui, normalmente, uma 

bobina primária acoplada por um núcleo ferromagnético em uma ou mais bobinas 

secundárias. Devido ao acoplamento magnético, entre as bobinas, não há conexão 

elétrica, sendo assim, as bobinas são isoladas eletricamente umas das outras (PAUL, 

2006). 

Os transformadores possuem capacitância parasita entre bobinas 

primárias e secundárias. Essa capacitância parasita é formada pela área de 

sobreposição entre as bobinas (PAUL, 2006, p. 411). 

Diante disso, a blindagem Faraday consiste em separar os enrolamentos 

do primário e do secundário, colocando uma lâmina metálica entre ambos e 

conectando-a na referência. Essa técnica cria um caminho preferencial para o ruído, 

que pode ser utilizada para evitar que o ruído do secundário se propague pela LISN 

(PAUL, 2006, p. 413). 

Na Figura 10, na parte (a), observa-se a composição da blindagem Faraday 

e a bobina do primário separada da bobina do secundário por uma lâmina metálica 

que se comporta como um capacitor. Na parte (b) da figura, por sua vez, consta um 

exemplo de uso dessa blindagem, em que a lâmina metálica está conectada na 

referência do circuito primário e, também, esboça o seu funcionamento. 
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Figura 10 — Esboço da blindagem Faraday (a) e exemplo de uso e de 
funcionamento da técnica (b) 

 
Fonte: adaptado de Paul (2006, p. 413) 

2.2.3 Capacitor CY 

A técnica do capacitor CY consiste em um capacitor conectado entre as 

bobinas do circuito primário e do circuito secundário, sendo somente aplicada em 

conversores estáticos que possuem isolamento galvânico. Essa técnica está presente 

em datasheets como sugestão de uso por diversos fabricantes. Apesar de ser muito 

utilizada, não foi encontrada na literatura a descrição de funcionamento do capacitor 

CY (FAIRCHILD, 2005). 

Na Figura 11, pode-se observar uma sugestão da empresa Fairchild na 

datasheets do componente FSCM0765R, onde o capacitor CY está presente no 

código C301. 

Figura 11 — Sugestão de esquemático com capacitor CY 

 

Fonte: adaptado de Fairchild (2005, p. 13) 
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2.3 Conversor buck-boost 

O conversor buck-boost é uma estrutura básica de conversores CC-CC 

chaveado que pode obter tensões de saída maiores ou menores que a tensão de 

alimentação (DANIEL, 2010). Para Daniel (2010, p. 196, tradução nossa), 

“Conversores CC-CC são circuitos eletrônicos de potência que convertem uma tensão 

CC para um diferente nível de tensão CC [...]”.Uma característica importante em 

conversores é o isolamento elétrico entre a entrada e a saída, o qual é possibilitado 

pelo transformador que acopla magneticamente suas bobinas (DANIEL, 2010, p. 265). 

Os conversores CC-CC podem ser chaveados. Conversores chaveados 

utilizam componentes eletrônicos como chaves, as quais operam na região de corte 

(bloqueio) e de saturação (conduzindo) (DANIEL, 2010, p. 197). A Figura 12 é um 

exemplo básico do funcionamento de um conversor CC-CC chaveado. Assumindo-se 

que não há perdas de potência na chave quando esta está conduzindo, o polo positivo 

da fonte Vs está conectada na carga, e a tensão de saída é 𝑉𝑜 = 𝑉𝑠, porém, quando 

a chave está aberta, o polo positivo da fonte Vs está desconectada da carga e a tensão 

de saída é 𝑉𝑜 = 0 𝑉 (DANIEL, 2010, p. 197). 

Figura 12 — Funcionamento básico de conversores CC-CC chaveados 

 

Fonte: adaptado de Daniel (2010, p. 197) 

Para Daniel (2010, p. 325), “[...] uma fonte de alimentação completa 

consiste em um filtro de linha CA, um estágio de correção do fator de potência e um 
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conversor CC-CC.” A Figura 13 é um diagrama que representa os estágios de uma 

fonte completa. 

Figura 13 — Fonte de alimentação completa 

 

Fonte: adaptado de Daniel (2010, p. 325) 

Em aplicações de baixa potência, como carregadores de celular, é possível 

utilizar projetos simplificados que não possuem filtros de linha (DANIEL, 2010, p. 325). 

3 PROJETOS DO CONVERSOR BUCK-BOOST, BLINDAGEM FARADAY, 
CAPACITOR CY E SNUBBER  

Neste capítulo, serão apresentados os critérios e os projetos necessários 

para construir o conversor buck-boost, a blindagem Faraday, o capacitor CY e 

snubber, necessários para realizar os ensaios de ruído conduzido e de ruído radiado. 

3.1 Projeto do conversor buck-boost 

Este subcapítulo destina-se a abordar algumas informações essenciais 

referentes ao projeto do conversor buck-boost, o qual seguirá um roteiro de autoria de 

Petry (2000). Esse roteiro é dividido em cinco etapas: 

a) a especificação do projeto, em que são determinadas as 

características de tensão de entrada, de tensão de saída, de 

potência de saída, de rendimento, de frequência de operação etc.; 

b) o projeto do transformador, no qual é escolhido o núcleo do 

transformador, calculado o número de espiras do primário e do 

secundário, calculada a seção dos condutores e calculadas as 

indutâncias dos enrolamentos; 

c) o projeto do capacitor de saída, em que é calculada a capacitância; 

d) a especificação do interruptor, que indica as tensões, as correntes e 

a temperatura que o transistor deve ser capaz de suportar; 
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e) a especificação do diodo que indica as tensões, as correntes e a 

temperatura que o diodo deve ser capaz de suportar. 

As especificações do projeto do conversor buck-boost estão presentes na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 — Especificações do conversor buck-boost 

Vin mín. (V) Vin máx. (V) DVc (V) Vout (V) n% Pout (W) fs (Hz) Dmáx Ta (ºC) Vd (V) 
253 340 0,1 13 0,7 10 28000 0,4 50 1,5 

Fonte: autoria nossa 

Para a manufatura do transformador, foi inicialmente enrolado a bobina do 

secundário com sete espiras de dois fios AWG22, enquanto o primário foi enrolado 

sobre o secundário, no mesmo sentido, com 80 espiras de um fio AWG23. A Figura 

14 esboça a disposição da janela do carretel do transformador, sendo possível 

observar a sobreposição do primário, em vermelho, à esquerda, e do secundário, em 

azul, à direita. 

Figura 14 — Esboço da janela do carretel 

 
Fonte: autoria nossa 

A Tabela 2 apresenta um comparativo das indutâncias magnetizantes entre 

o transformador tradicional calculado e o manufaturado. Os valores calculados de 

indutância magnetizante do primário e do secundário são provenientes da etapa (b) 

do projeto de transformador do roteiro de Petry (2000), evidenciada anteriormente. 

Por sua vez, os valores medidos de indutâncias do transformador manufaturado foram 

obtidos com a ponte RLC modelo Politerm 422. 

O procedimento utilizado para medir a indutância magnetizante foi o de 

conectar a ponte RLC em uma bobina do transformador, deixando a outra bobina em 

aberto. 
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Tabela 2 — Comparativo entre o transformador tradicional calculado e o medido 

Transformador tradicional 
Tipo Característica Aberto Unid. 

Calculado 
Ind. do primário  12,33 mH 
Ind. do secundário  94 uH 

Medido 
Ind. do primário  20,81 mH 
Ind. do secundário 118,2 uH 

Fonte: autoria nossa 

O conversor foi projetado para operar em 220 V, no entanto, devido à 

indisponibilidade, no almoxarifado do Departamento Acadêmico de Eletrônica 

(DAELN), do Instituto Federal de Santa Catarina de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Santa Catarina (IFSC), de transistores que suportam a tensão de operação, tornou-

se necessário trabalhar em 110 V. Segundo consta na datasheets da Vishay (2019), 

o IRF840 suporta até 500 V e, portanto, é capaz de suportar as tensões operando em 

110 V.  

Para testar se o conversor prático era coerente com seu projeto, foi utilizada 

a Equação (1), que é usada para calcular o número de espiras do secundário, através 

da relação entre a tensão de saída, a tensão de entrada, o ciclo tarefa e o número de 

espiras do primário. Ao se isolar a tensão de saída da Equação (1), é possível calcular 

a tensão de saída para uma dada tensão de entrada, assim, resultando na Equação 

(2). 

Ns = Np
( ) ( )

                                                                          (1) 

Em que: 

Ns = número de espiras da bobina do secundário do transformador; 

Np = número de espiras da bobina do primário do transformador; 

Vinmin = tensão mínima de entrada; 

Vd = queda de tensão do diodo no secundário; 

Vout = tensão de saída; 

D = ciclo tarefa. 

Vout =
 

( )
− Vd                                                                                  (2) 
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Em que: 

Ns = número de espiras da bobina do secundário do transformador; 

Np = número de espiras da bobina do primário do transformador; 

Vin = tensão de entrada; 

Vd = queda de tensão do diodo no secundário; 

Vout = tensão de saída;  

D = ciclo tarefa. 

A Tabela 3 mostra as diferenças que existem entre o projeto da fonte, a 

adaptação para 110 V e o seu uso prático em 110 V. O critério utilizado para avaliar a 

coerência do conversor com o projeto foi que a corrente de saída do conversor deveria 

ser igual ao do projeto, pois a seção dos condutores do secundário é a mesma em 

ambos os projetos e é basicamente limitada pela seção dos condutores se 

compensada a tensão de saída e de carga. 

 

Tabela 3 — Comparação entre o projeto do conversor buck-boost, as alterações 
feitas para 110V e o conversor prático alimentado em 110V 

Tipo Vin (V) Vout (V) Pout (W) Iout (mA) Carga (Ω) Razão cíclica Fs (Hz) 
Projeto 253 13 10 800 16,25 0,4 28000 
Cálculo para 110V 110 7,5 6 800 9,375 0,4 28000 
Conversor em 110 V 110 6,8 4,6 673 10,1 0,42 26410 

Fonte: autoria nossa 
 

A Figura 15 contém o esquemático do conversor buck-boost projetado 

neste capítulo, assim, é possível encontrar os componentes utilizados com seus 

valores e, também, é possível visualizar a conexão entre os componentes do circuito. 

 



38 

 

 

Figura 15 — Esquemático do conversor buck-boost isolado 

 
Fonte: autoria nossa 

3.2 Projeto das técnicas blindagem Faraday, snubber e capacitor CY 

Este subcapítulo aborda os projetos das técnicas de blindagem Faraday, 

snubber e capacitor CY, necessários para o desenvolvimento deste trabalho. 

3.2.1 Projeto de circuito snubber para transformadores 

O projeto do snubber foi baseado no material Application Note AN4137, 

para calcular o resistor e a potência. Uma vez calculada a potência dissipada pelo 

resistor pela Equação (3), foi possível calcular a resistência snubber pela Equação (4). 

Foram testados dois valores de capacitores cerâmicos de 1 nF e de 10 nF. A Figura 

16 apresenta uma parte do esquemático onde está o circuito snubber. 

𝑃 =  𝑓  𝐿 (𝐼 )                                                                        (3) 

Em que: 

Psn = potência dissipada pelo resistor snubber; 

fs = frequência de chaveamento; 

Lik = indutância de dispersão; 

Ipk = corrente de pico na chave; 

Vsn = tensão do capacitor snubber; 

𝑉  = tensão refletida da saída. 
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𝑅 =
( )

                                                                                                 (4) 

Em que: 

Rsn = resistência snubber; 

Vsn = tensão do capacitor snubber; 

Psn = potência dissipada pelo resistor snubber; 

Figura 16 — Esquemático do circuito snubber 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 17 é composta por três gráficos que correspondem a transitórios 

de tensão Vds do IRF840 nos seguintes circuitos de conversor: sem snubber (a); com 

snubber de capacitor de 1 nF (b); com snubber de capacitor de 10 nF (c). 

Na comparação feita na Figura 17, é possível observar que, nas partes (b) 

e (c) da figura, ocorre uma redução do pico de tensão no transitório, em comparação 

com a parte (a) da figura, demonstrando a capacidade de reduzir o pico de tensão, 

assim, protegendo outros componentes sensíveis.  

Figura 17 — Comparativo entre gráficos de tensão Vds nos seguintes circuitos de 
conversor: sem snubber (a); com snubber de capacitor de 1 nF (b); com snubber de capacitor 

de 10 nF (c) 

 
Fonte: autoria nossa 
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3.2.2 Projeto de transformador com blindagem Faraday  

Não foram encontradas informações de como projetar a técnica de 

blindagem Faraday, no sentido de dimensões da lâmina ou de material de sua 

composição. 

Neste trabalho, será observada a contribuição na emissão de EMIs 

conduzida e radiada causada pela blindagem Faraday em três configurações 

diferentes, assim, a Figura 18 ilustra as configurações da blindagem Faraday: a 

flutuante (a); a conectada na referência (b); e a conectada no positivo (c). 

Apesar de Paul (2006, p. 413) recomendar a conexão da blindagem na 

referência para mitigar o ruído conduzido, ele não aborda as implicações para o ruído 

radiado. 

Figura 18 — Diferentes conexões da blindagem Faraday 

 
Fonte: autoria nossa 

Pelo motivo da lâmina metálica ser enrolada entre as bobinas, é necessária 

a manufatura de um transformador blindado utilizando-se o mesmo projeto do 

transformador convencional do subcapítulo 3.1, porém, com a adição da lâmina de 

alumínio entre o primário e o secundário. A Figura 19 contém um esboço de ambos 

os transformadores: blindado na parte (a) da figura; e convencional na parte (b) da 

figura. A tarja cinza, na parte (a) da figura, representa a lâmina de alumínio que 

compõe a blindagem. 
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Figura 19 — Comparação entre esboços dos transformadores blindado (a) e 
tradicional (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

A Tabela 4 apresenta e compara as características de indutância 

magnetizante, de capacitância e de indutância parasitas em ambos os 

transformadores, convencional e blindado. Os valores medidos de indutâncias do 

transformador manufaturado foram obtidos com a ponte RLC modelo Politerm 422. 

O procedimento utilizado para medir a indutância magnetizante foi o de 

conectar a ponte RLC em uma bobina do transformador, deixando a outra bobina em 

aberto; para medir a indutância parasita, conectou-se a ponte RLC em uma bobina do 

transformador, deixando a outra bobina em curto circuito, e, para a mediação da 

capacitância parasita, a ponte RLC foi conectada entre as bobinas primário e 

secundário e entre a bobina e a lâmina metálica. 
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Tabela 4 — Características indutivas e capacitivas dos transformadores tradicional 
e blindado 

Tipos Característica Aberto Unid. Curto Unid. 

Transformador 
tradicional 

Ind. do primário  20,81 mH 242,7 uH 
Ind. do secundário  118,2 mH 0,5 uH 
Cap. entre primário e 
secundário 111,7 pF -   

Transformador 
blindado 

Ind. do primário  24,1 mH 229,1 uH 
Ind. do secundário 181,2 uH 0,7 uH 
Cap. entre primário e 
secundário 111,7 pF -   
Cap. entre primário e 
lâmina metálica  251,7 pF -   
Cap. entre secundário 
e lâmina metálica 120,7 pF -   

Fonte: autoria nossa 

3.2.3 Projeto de capacitor CY 

As informações sobre o projeto dessa técnica ou sobre seu funcionamento 

são escassas na literatura. Diante disso, os valores do capacitor CY para os testes 

foram escolhidos com base em recomendações presentes em folhas de dados de 

fabricantes de componentes eletrônicos, em que predominam os valores típicos de 

4n7 F, de 2n2 F e de 1 nF. 

A Figura 20 contém três formas de conectar o capacitor CY exploradas 

neste trabalho: a conexão entre o terminal 3 do transformador e a referência do 

secundário na parte (a) da figura; a conexão entre o positivo do primário e a referência 

do secundário na parte (b) da figura; e a conexão entre a referência do primário e a 

referência do secundário na parte (c) da figura. Apesar de esta última conexão ser de 

uma técnica diferente das representadas na parte (a) e (b), é relevante abordá-la neste 

estudo com o intuito de comparação. 
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Figura 20 — Exemplos de utilização do capacitor CY 

 
Fonte: autoria nossa 

3.3 Resultados 

Neste subcapítulo, serão apresentados os resultados obtidos nos ensaios 

de emissão de ruídos radiado e conduzido em circuito padrão e em circuitos com as 

técnicas de blindagem Faraday, capacitor CY e snubber, sendo possível comparar a 

influência individual de cada técnica para as diferentes emissões. Ao final desta parte, 

será evidenciado o resultado do uso de um conjunto de técnicas integrados a um 

conversor buck-boost, o circuito padrão. 

Esses ensaios, realizados no Laboratório de Compatibilidade 

Eletromagnética (LabCEM), do DAELN do IFSC, foram efetuados com uma carga de 

20 Ω conectadas à saída do conversor. 

No que se refere aos ensaios de emissão conduzida, estes foram 

realizados pela medida de pico de tensão e a norma de referência utilizada foi a 

CISPR11 Classe A quase pico. Além disso, conforme mostra a Figura 21, foram 

utilizados a LISN ENV216, que pode ser visualizada na parte (a) da imagem, 

conectada ao analisador de espectro HMS-X, conforme mostra a parte (b) da figura. 
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Figura 21 — LISN ENV216 (a) conectada ao analisador de espectro HMS-X (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

Por sua vez, os ensaios de emissão radiada foram realizados pela medida 

do ruído eletromagnético emitido nos eixos x, y e z do conversor, assim, é possível 

visualizar a diretividade do ruído emitido, o que não é possível fazer após a correlação 

dos eixos x, y e z. Por essa razão, neste trabalho, o ruído radiado será analisado sem 

essa correlação. A Figura 22 exibe o analisador de espectro, na parte (a), utilizado 

para medir o ruído radiado, conectado à câmara anecoica, apresentada na parte (b), 

que capta o ruído radiado do equipamento. 

Figura 22 — Analisador de espectro (a) e câmara anecoica (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

3.3.1 Circuito padrão 

O referido circuito padrão deste trabalho é o conversor buck-boost 

apresentado na Figura 15, sem a utilização das técnicas de EMI e, portanto, ele será 

a base para a realização da comparação entre as técnicas de blindagem Faraday, 

capacitor CY e snubber, para que seja possível avaliar os efeitos de determinadas 

técnicas isoladamente. 



45 

 

 

3.3.1.1 Emissão de ruído conduzido em circuito padrão 

A Figura 23 apresenta os resultados da emissão de ruído do conversor 

buck-boost, com o transformador sem blindagem, sem o uso de snubber e sem o uso 

de capacitor CY. O traço azul escuro representa a medida da emissão conduzida, o 

traço azul claro refere-se ao ruído de fundo que existe na medição e a linha vermelha 

é o limite de ruído da norma CISPR11 Classe A quase pico.  

Figura 23 — Emissão conduzida do conversor buck-boost sem o uso das técnicas 
para mitigar EMI 

 
Fonte: autoria nossa 

3.3.1.2 Emissão de ruído radiado em circuito padrão 

A Figura 24 apresenta os resultados da emissão de ruído do conversor 

buck-boost, com o transformador sem blindagem, sem o uso de snubber e sem o uso 

de capacitor CY. Os traços azul, verde e rosa são as medidas da emissão radiada nos 

eixos x, y e z, respectivamente. Destacou-se o pico de ruído que atingiu o nível de 55 

dBµV em torno da frequência de 70 MHz. 
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Figura 24 — Emissão radiada do conversor buck-boost sem o uso das técnicas 
para mitigar EMI 

 
Fonte: autoria nossa 

3.3.2 Snubber  

Este tópico destina-se à apresentação dos resultados obtidos nos ensaios 

de emissão de ruídos conduzido e radiado com o conversor buck-boost com a técnica 

snubber de tensão no transformador. Seu desempenho será comparado com os 

resultados do circuito padrão, dessa forma, será possível avaliar a contribuição do 

snubber em duas configurações diferentes: uma com capacitor de 1 nF; e outra 

utilizando-se um capacitor de 10 nF. 

3.3.2.1 Emissão de ruído conduzido em conversor com circuito snubber 

A Figura 25 exibe os resultados da emissão de ruído do conversor buck-

boost com o snubber com capacitor de 1 nF. O traço azul escuro é a medida da 

emissão conduzida e o traço azul claro é a medida do circuito padrão. Por sua vez, a 

linha vermelha refere-se ao limite de ruído estabelecido pela norma CISPR11 Classe 

A quase pico. 
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Comparando-se o desempenho dos circuitos da Figura 25, a emissão do 

conversor com o snubber é menor em torno das frequências de 200 kHz, de 300 kHz, 

de 3 MHz e de 6 MHz. 

 

Figura 25 — Emissão conduzida do conversor buck-boost utilizando-se somente a 
técnica snubber com capacitor de 1 nF 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 26 apresenta os resultados da emissão de ruído do conversor 

buck-boost com o snubber com capacitor de 10 nF. O traço azul escuro é a medida 

da emissão conduzida e o traço azul claro é a medida do circuito padrão. Por sua vez, 

a linha vermelha é o limite de ruído da norma CISPR11 Classe A quase pico. 

Comparando-se o desempenho dos circuitos da Figura 26, a emissão do 

conversor buck-boost com o snubber é menor em algumas frequências abaixo de 1 

MHz e acima de 3 MHz. 
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Figura 26 — Emissão conduzida do conversor buck-boost utilizando-se apenas a 
técnica snubber com capacitor de 10 nF 

 
Fonte: autoria nossa 

3.3.2.2 Emissão de ruído radiado em conversor com circuito snubber 

A Figura 27 ilustra a comparação entre circuito padrão, na parte (a), e 

conversor buck-boost com o snubber com capacitor de 1 nF, na parte (b), referente à 

emissão de ruído radiado. Os traços azul, verde e rosa são as medidas da emissão 

radiada nos eixos x, y e z, respectivamente. 

Destacou-se, na análise, o aumento da emissão de ruído radiado em torno 

de 40 MHz e de 100 MHz e a sua atenuação em torno de 70 MHz e de 300 MHz, ao 

comparar as partes (a) e (b) da figura. 
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Figura 27 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre o 
circuito padrão (a) e a técnica snubber com capacitor de 1 nF (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 28 expõe a comparação entre circuito padrão, na parte (a), e 

conversor buck-boost com o snubber com capacitor de 10 nF, na parte (b), referente 

à emissão de ruído radiado. Os traços azul, verde e rosa são as medidas da emissão 

radiada nos eixos x, y e z, respectivamente. 

Destacou-se, no ensaio, a atenuação das emissões em torno das 

frequências de 30 MHz, de 50 MHz, de 60 MHz, de 90 MHz, de 110 MHz e de 300 

MHz, ao comparar as partes (a) e (b) da figura. 

Figura 28 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre o 
circuito padrão (a) e a técnica snubber com capacitor de 10 nF (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 29 revela os resultados da comparação entre conversor buck-

boost com o snubber com capacitor de 1 nF, no gráfico da parte (a), e o mesmo 

conversor com capacitor de 10 nF, que pode ser visualizado no gráfico da parte (b) da 
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figura. Os traços azul, verde e rosa são as medidas da emissão radiada nos eixos x, 

y e z, respectivamente.  

Nessa comparação, observou-se que ocorreu uma emissão maior no 

conversor buck-boost com o snubber com capacitor de 10 nF, apresentada pela parte 

(b), ocasionada em torno de 40 MHz, de 70 MHz, de 80 MHz e de 100 MHz, e uma 

emissão menor em torno de 30 MHz, de 50 MHz, de 60 MHz, de 90 MHz, de 110 MHz 

e de 200 MHz. 

Figura 29 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre 
técnica snubber com capacitor de 1 nF (a) e com capacitor de 10 nF (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

3.3.3 Blindagem Faraday 

Nesta seção, serão abordados os resultados obtidos nos ensaios de 

emissão de ruídos conduzido e radiado com o conversor buck-boost com a técnica 

blindagem Faraday. Seu desempenho será comparado com os resultados do circuito 

padrão, dessa forma, será possível avaliar a contribuição da blindagem em três 

configurações diferentes: flutuando; conectada à referência; e conectada ao positivo. 

Ademais, serão comparados os efeitos na emissão EMI entre as três conexões. 

3.3.3.1 Emissão de ruído conduzido em conversor com blindagem Faraday 

A Figura 30 mostra os resultados da emissão de ruído do conversor buck-

boost com a blindagem Faraday flutuando. O traço azul escuro refere-se à medida da 

emissão conduzida e o traço azul claro diz respeito à medida do circuito padrão. Por 
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sua vez, a linha vermelha é o limite de ruído estabelecido pela norma CISPR11 Classe 

A quase pico. 

Comparando-se o desempenho dos circuitos na Figura 30, o conversor com 

blindagem Faraday flutuando resultou em uma maior emissão em torno de 1 MHz e 

de 2 MHz e acima de 8 MHz e menor emissão em torno de 3 MHz, de 4 MHz e de 7 

MHz. 

Figura 30 — Emissão conduzida do conversor buck-boost usando-se 
transformador com blindagem flutuante 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 31 apresenta os resultados da emissão de ruído do conversor 

buck-boost, com a blindagem Faraday conectado na referência. O traço azul escuro é 

a medida da emissão conduzida e o traço azul claro é a medida do circuito padrão, 

enquanto a linha vermelha refere-se ao limite de ruído estabelecido pela norma 

CISPR11 Classe A quase pico.  

É possível observar na Figura 31, em relação ao circuito padrão, uma 

redução na emissão de ruídos em torno de 3 MHz, de 4 MHz, de 5 MHz, de 10 MHz, 

de 11 MHz e de 20 MHz, em que o nível de ruído ficou abaixo dos 40 dBµV. No 

entanto, ocorreu um aumento na emissão de ruídos em torno de 7 MHz, de 8 MHz, de 

18 MHz e de 30 MHz, destacando-se como maior pico de emissão o valor de 50 dBµV. 
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Figura 31 — Emissão conduzida do conversor buck-boost usando-se 
transformador com blindagem conectada à referência 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 32 exibe os resultados da emissão de ruído do conversor buck-

boost com a blindagem Faraday conectado ao positivo. O traço azul diz respeito à 

medida da emissão conduzida e o traço azul claro refere-se à medida do circuito 

padrão. A linha vermelha, por sua vez, é o limite de ruído estabelecido pela norma 

CISPR11 Classe A quase pico. 

É possível observar na Figura 32, em relação ao circuito padrão, uma 

redução na emissão de ruídos em torno de 3 MHz, de 4 MHz, de 5 MHz, de 9 MHz, 

de 10 MHz, de 11 MHz e de 20 MHz, em que o nível de ruído fica abaixo de 40dBµV. 

Todavia, ocorreu um aumento na emissão de ruídos em torno de 7 MHz, de 8 MHz, 

de 18 MHz e de 30MHz, destacando-se como o maior pico de emissão o valor de 50 

dBµV. 
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Figura 32 — Emissão conduzida do conversor buck-boost usando-se 
transformador com blindagem conectada ao positivo 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 33 compara as três conexões da blindagem Faraday: a blindagem 

flutuando, na parte (a); a conectada na referência, na parte (b); e a conectada no 

positivo, na parte (c). 

Ao comparar as partes (b) e (c) da Figura 33, pode-se observar que elas 

apresentam um comportamento semelhante de emissão de ruído, enquanto a parte 

(a) não possui a mesma semelhança. Portanto, as características de mitigação de 

ruído proporcionadas por essa técnica no conversor são perceptíveis quando 

conectada à referência ou ao positivo. 

Entre a parte (b) e (c) da Figura 33, a que apresenta menor pico de ruído, 

de 50dBµV, e maior atenuação, em torno de 34dBµV de emissão, é a parte (c). 

Figura 33 — Comparativo entre três maneiras de conectar a blindagem Faraday 

 
Fonte: autoria nossa 
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3.3.3.2 Emissão de ruído radiado em conversor com blindagem Faraday 

A Figura 34 ilustra a comparação entre circuito padrão, na parte (a), e 

conversor buck-boost com a blindagem Faraday flutuando, na parte (b), referente à 

emissão de ruído radiado. Os traços azul, verde e rosa são as medidas da emissão 

radiada nos eixos x, y e z, respectivamente. A parte (b) se destaca em comparação 

com a parte (a) devido à redução na emissão radiada em quase toda a faixa de 

frequência. Apenas em torno de 30 Mhz ocorreu aumento. 

Figura 34 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre 
circuito padrão (a) e blindagem flutuando (b)  

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 35 ilustra a comparação entre circuito padrão, na parte (a), e 

conversor buck-boost com a blindagem Faraday conectada na referência, na parte (b), 

referente à emissão de ruído radiado. Os traços azul, verde e rosa são as medidas da 

emissão radiada nos eixos x, y e z, respectivamente. A parte (b) destacou-se em 

comparação com a parte (a) em razão da ocorrência de redução na emissão radiada 

em toda a faixa de frequência. 
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Figura 35  — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre 
circuito padrão (a) e blindagem conectada na referência (b)  

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 36 ilustra a comparação entre circuito padrão, na parte (a), e 

conversor buck-boost com a blindagem Faraday conectada ao positivo, na parte (b), 

referente à emissão de ruído radiado. Os traços azul, verde e rosa são as medidas da 

emissão radiada nos eixos x, y e z, respectivamente. A parte (b) destacou-se em 

comparação com a parte (a), em razão de apresentar uma redução da emissão em 

quase toda a faixa de frequência. Apenas em torno de 39 Mhz ocorreu um aumento. 

Figura 36 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre 
circuito padrão (a) e blindagem conectada no positivo (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

Por sua vez, a Figura 37 compara os resultados das emissões dos ruídos 

do conversor buck-boost, com o transformador blindado nas conexões flutuando (a), 

na referência (b), no positivo (c) e com o circuito padrão (d). Os traços azul, verde e 

rosa são as medidas da emissão radiada nos eixos x, y e z, respectivamente. 
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Comparando-se os gráficos das partes (a), (b) e (c) da Figura 37, observa-

se que as três configurações, de maneira geral, emitem menos ruído que o circuito 

padrão representado pela parte (d). Ressalta-se que a blindagem conectada na 

referência, apresentada pela parte (b), demonstrou os melhores resultados ao longo 

da faixa de frequências para ruído radiado. 

Figura 37 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre as 
diferentes conexões da blindagem Faraday 

 
Fonte: autoria nossa 

3.3.4 Capacitor CY 

Nesta parte do trabalho, serão analisados os resultados obtidos nos 

ensaios de emissão de ruídos conduzido e radiado com o conversor buck-boost com 

a técnica do capacitor CY. Seu desempenho será comparado com os resultados do 

circuito padrão, para que seja possível avaliar a contribuição desse capacitor em três 

valores diferentes: 1 nF; 2n2 F; e 4n7 F. Também serão comparados os efeitos na 

emissão EMI entre os três valores. 
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De acordo com o mostra a Figura 20, nas partes (a) e (b), há duas formas 

de conectar o capacitor CY propostas neste trabalho. Porém, o uso do capacitor CY 

de 2n2 F conectado ao conversor apresentado na parte (a) da Figura 20 resultou em 

maiores emissões em quase todas as frequências medidas de ruído conduzido. Por 

essa razão, foram descontinuados os ensaios para esse tipo de topologia no presente 

estudo tanto para os ensaios de emissão de ruído conduzido quanto para os ensaios 

de emissão de ruído radiado. Apenas será considerada a topologia de capacitor CY 

evidenciada na parte (b) da Figura 20 para todos os ensaios desta seção. 

A Figura 38 aborda os resultados da emissão de ruído do conversor buck-

boost, com capacitor CY de 2n2 F. O traço azul escuro refere-se à medida da emissão 

conduzida e o traço azul claro é a medida do circuito padrão. É possível observar, em 

relação à referência, que ocorrem aumentos na emissão de ruídos conduzidos em 

praticamente toda a banda. 

Figura 38 — Capacitor CY de 2n2 F com topologia conectada entre a bobina do 
primário e a referência do secundário 

 
Fonte: autoria nossa 

3.3.4.1 Emissão de ruído conduzido em conversor com capacitor CY 

A Figura 39 apresenta os resultados da emissão de ruído conduzido do 

conversor buck-boost, com capacitor CY de 1 nF. O traço azul escuro representa a 
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medida da emissão conduzida enquanto o traço azul claro refere-se à medida do 

circuito padrão. A linha vermelha representa o limite de ruído estabelecido pela norma 

CISPR11 Classe A quase pico. 

É possível observar, nesse ensaio, em relação à referência, uma redução 

na emissão de ruídos em praticamente toda a banda.  

Figura 39 — Emissão conduzida do conversor buck-boost com capacitor CY de 1 
nF 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 40 mostra os resultados da emissão conduzida do conversor buck-

boost com capacitor CY de 2n2 F. O traço azul escuro representa a medida da 

emissão conduzida enquanto o traço azul claro refere-se à medida do circuito padrão. 

A linha vermelha representa o limite de ruído estabelecido pela norma CISPR11 

Classe A quase pico.  

É possível observar, nesse ensaio, em relação à referência, uma redução 

na emissão de ruídos em praticamente toda a banda. 
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Figura 40 — Emissão conduzida do conversor buck-boost com capacitor CY de 
2n2 F 

 
Fonte: autoria nossa 

Na Figura 41 apresentam-se os resultados da emissão de ruído do 

conversor buck-boost com capacitor CY de 4n7 F. O traço azul escuro representa a 

medida da emissão conduzida enquanto o traço azul claro refere-se à medida do 

circuito padrão. A linha vermelha representa o limite de ruído estabelecido pela norma 

CISPR11 Classe A quase pico. 

É possível observar, nesse ensaio, em relação à referência, uma redução 

na emissão de ruídos em praticamente toda a banda. 
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Figura 41 — Emissão conduzida do conversor buck-boost com capacitor CY de 
4n7 F 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 42 compara os resultados dos três valores de capacitor CY 

conectado na referência: 1 nF, na parte (a); 2n2 F, na parte (b); e 4n7 F, na parte (c). 

É possível constatar, pela comparação entre as medidas das partes (a), (b) e (c), que, 

nos três valores, há a atenuação do ruído conduzido em quase toda a banda e que o 

capacitor CY com o valor de 1 nF, representado na parte (a) da figura, reduziu melhor 

o ruído conduzido em relação ao circuito padrão. 

Figura 42 — Comparativo entre os três valores de capacitor CY conectado na 
referência e o circuito padrão 

 
Fonte: autoria nossa 
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3.3.4.2 Emissão de ruído radiado em conversor com capacitor CY 

A Figura 43 expõe a comparação entre circuito padrão, na parte (a), e 

conversor buck-boost com capacitor CY de 1 nF, na parte (b), referente à emissão de 

ruído radiado. Os traços azul, verde e rosa são as medidas da emissão radiada nos 

eixos x, y e z, respectivamente.  

Destacou-se, na comparação entre ambos os gráficos, a atenuação da 

emissão radiada em toda a banda na parte (b) da figura. 

Figura 43 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre o 
circuito padrão (a) e a técnica CY de 1 nF (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 44 ilustra a comparação entre circuito padrão, na parte (a), e 

conversor buck-boost com capacitor CY de 2n2 F, na parte (b), referente à emissão 

de ruído radiado. Os traços azul, verde e rosa são as medidas da emissão radiada 

nos eixos x, y e z, respectivamente. 

Destacou-se, na comparação entre ambos os gráficos, a atenuação da 

emissão radiada em toda a banda na parte (b) da figura. 
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Figura 44 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre o 
circuito padrão (a) e a técnica CY de 2n2 F (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 45 ilustra a comparação entre circuito padrão, na parte (a), e 

conversor buck-boost com capacitor CY de 4n7 F, na parte (b), referente à emissão 

de ruído radiado. Os traços azul, verde e rosa são as medidas da emissão radiada 

nos eixos x, y e z, respectivamente. 

Destacou-se, na comparação entre ambos os gráficos, a atenuação da 

emissão radiada em toda a banda na parte (b) da figura. 

Figura 45 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre o 
circuito padrão (a) e a técnica CY de 4n7 F (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 46 compara os resultados dos ensaios das emissões dos ruídos 

radiados do conversor buck-boost nos três valores de capacitor CY: 1 nF, na parte (a); 

2n2 F, na parte (b); 4n7 F, na parte (c); e com o circuito padrão, na parte (d). Os traços 
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azul, verde e rosa referem-se às medidas da emissão radiada nos eixos x, y e z, 

respectivamente.  

Ao comparar as partes (a), (b) e (c) da Figura 46, observa-se que os três 

valores de capacitor CY emitem menos ruído que o circuito padrão representado pela 

parte (d). O capacitor CY de 1 nF, representado na parte (a), apresentou os melhores 

resultados em relação aos outros valores ao longo da faixa de frequências para ruído 

radiado. 

Figura 46 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre os 
diferentes valores para capacitor CY  

 
Fonte: autoria nossa 

3.3.5 Capacitor CY entre referências 

Neste tópico, serão analisados os resultados do conversor buck-boost 

usando-se o capacitor CY conectado à referência, conforme ilustrado na parte (c) da 

Figura 20. Seu desempenho será comparado com os resultados do circuito padrão, 

para que seja possível avaliar a contribuição desse capacitor em três valores 



64 

 

 

diferentes: 1 nF; 2n2 F; e 4n7 F. Também serão comparados os efeitos na emissão 

EMI entre os três valores. 

3.3.5.1 Emissão de ruído conduzido em conversor com capacitor CY entre 
referências 

A Figura 47 apresenta os resultados da emissão de ruído conduzido do 

conversor buck-boost, com capacitor CY de 1 nF. O traço azul escuro representa a 

medida da emissão conduzida, enquanto o traço azul claro refere-se à medida do 

circuito padrão. A linha vermelha representa o limite de ruído estabelecido pela norma 

CISPR11 Classe A quase pico. 

É possível observar, nesse ensaio, em relação à referência, uma redução 

na emissão de ruídos em praticamente toda a banda. 

Figura 47 — Emissão conduzida do conversor buck-boost com capacitor CY de 1 
nF conectado na referência 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 48 mostra os resultados da emissão conduzida do conversor buck-

boost com capacitor CY de 2n2 F. O traço azul escuro representa a medida da 

emissão conduzida, enquanto o traço azul claro refere-se à medida do circuito padrão. 

A linha vermelha representa o limite de ruído estabelecido pela norma CISPR11 

Classe A quase pico.  
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É possível observar, nesse ensaio, em relação à referência, uma redução 

na emissão de ruídos em praticamente toda a banda. 

Figura 48 — Emissão conduzida do conversor buck-boost com capacitor CY de 
2n2 F conectado na referência 

 
Fonte: autoria nossa 

Na Figura 49, apresentam-se os resultados da emissão de ruído do 

conversor buck-boost com capacitor CY de 4n7 F. O traço azul escuro representa a 

medida da emissão conduzida, enquanto o traço azul claro refere-se à medida do 

circuito padrão. A linha vermelha representa o limite de ruído estabelecido pela norma 

CISPR11 Classe A quase pico. 

É possível observar, nesse ensaio, em relação à referência, uma redução 

na emissão de ruídos em praticamente toda a banda. 
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Figura 49 — Emissão conduzida do conversor buck-boost com capacitor CY de 
4n7 F conectado na referência 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 50 compara os resultados dos três valores de capacitor CY 

conectado na referência: 1 nF, na parte (a); 2n2 F, na parte (b); e 4n7 F, na parte (c). 

É possível constatar, pela comparação entre as medidas das partes (a), (b) e (c), que, 

nos três valores, há a atenuação do ruído conduzido em quase toda a banda e que o 

capacitor CY com o valor de 1 nF, representado na parte (a) da figura, reduziu com 

maios efetividade o ruído conduzido em relação ao circuito padrão. 

Figura 50 — Comparativo entre os três valores de capacitor CY conectado na 
referência e o circuito padrão 

 
Fonte: autoria nossa 
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3.3.5.2 Emissão de ruído radiado em conversor com capacitor CY entre referências 

A Figura 51 expõe a comparação entre circuito padrão, na parte (a), e 

conversor buck-boost com capacitor CY de 1 nF na referência, na parte (b), referente 

à emissão de ruído radiado. Os traços azul, verde e rosa são as medidas da emissão 

radiada nos eixos x, y e z, respectivamente.  

Destacou-se, na comparação entre ambos os gráficos, a atenuação da 

emissão radiada em toda a banda na parte (b) da figura. 

Figura 51 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre o 
circuito padrão (a) e a técnica CY de 1 nF conectado na referência (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 51 ilustra a comparação entre circuito padrão, na parte (a), e 

conversor buck-boost com capacitor CY de 2n2 F conectada na referência, na parte 

(b), referente à emissão de ruído radiado. Os traços azul, verde e rosa são as medidas 

da emissão radiada nos eixos x, y e z, respectivamente. 

Destacou-se, na comparação entre ambos os gráficos, a atenuação da 

emissão radiada em toda a banda na parte (b) da figura. 
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Figura 52 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre o 
circuito padrão (a) e a técnica CY de 2n2 F conectado na referência (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 53 ilustra a comparação entre circuito padrão, na parte (a), e 

conversor buck-boost com capacitor CY de 4n7 F conectado na referência, na parte 

(b), referente à emissão de ruído radiado. Os traços azul, verde e rosa são as medidas 

da emissão radiada nos eixos x, y e z, respectivamente. 

Destacou-se, na comparação entre ambos os gráficos, a atenuação da 

emissão radiada em toda a banda na parte (b) da figura. 

Figura 53 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre o 
circuito padrão (a) e a técnica CY de 4n7 F (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 54 compara os resultados dos ensaios das emissões dos ruídos 

radiados do conversor buck-boost nos três valores de capacitor CY: 1 nF, na parte (a); 

2n2 F, na parte (b); 4n7 F, na parte (c); e com o circuito padrão, na parte (d). Os traços 
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azul, verde e rosa referem-se às medidas da emissão radiada nos eixos x, y e z, 

respectivamente.  

Ao comparar as partes (a), (b) e (c) da Figura 54, observa-se que os três 

valores de capacitor CY emitem menos ruído que o circuito padrão representado pela 

parte (d). O capacitor CY de 1 nF, representado na parte (a), apresentou resultados 

melhores em relação aos outros valores ao longo da faixa de frequências para ruído 

radiado. 

Figura 54 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre os 
diferentes valores para capacitor CY conectado na referência 

 
Fonte: autoria nossa 

3.3.6 Aplicação das técnicas em conjunto 

Para avaliar a interação entre as técnicas de mitigação de EMI, foram 

selecionados os melhores resultados individuais das técnicas de blindagem Faraday, 

de capacitor CY conectado na referência e de snubber, considerando-se seus 
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resultados tanto em ensaios de emissão conduzida quanto em ensaios de emissão 

radiada. 

Nesse sentido, optou-se por organizar dois conjuntos de técnicas: o 

conjunto A, que consiste na aplicação da blindagem Faraday conectada no positivo, 

do capacitor CY de 1 nF e do snubber de 10 nF; e o conjunto B, que consiste na 

aplicação da blindagem Faraday conectada no positivo; do capacitor CY de 1 nF 

conectado na referência; e do snubber de 10 nF. Essa organização em dois conjuntos 

se justifica em razão deste trabalho explorar duas variantes de conexões de capacitor 

CY, conforme foi apresentado na Figura 20, nas partes (b) e (c). 

A Figura 55 exibe o esquemático dos conjuntos A, na parte (a), e B, na 

parte (b) da figura. 

Figura 55 — Esquemático do conjunto A (a) e do conjunto B (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

3.3.6.1 Aplicação das técnicas em conjunto para emissão de ruído conduzido 

A Figura 56 evidencia os resultados da emissão de ruído do conversor 

buck-boost com o conjunto de técnicas A. O traço azul escuro representa a medida 

da emissão conduzida e o traço azul claro refere-se à medida do circuito padrão, 

enquanto a linha vermelha é o limite de ruído estabelecido pela norma CISPR11 

Classe A quase pico. 

É possível observar na Figura 56, em relação à referência, uma redução na 

emissão de ruídos em torno de 2 MHz, de 3 MHz, de 5 MHz, de 6 MHz, de 9 MHz, de 
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10 MHz e de 20 MHz, entretanto, houve um aumento da emissão de ruídos em torno 

de 8 MHz, de 18 MHz e de 30 MHz. 

Figura 56 — Emissão conduzida do conversor buck-boost com o conjunto de 
técnicas A 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 57 compara os resultados da emissão de ruído do conversor buck-

boost entre o uso do conjunto A e o uso das técnicas individualmente. É possível 

observar que o conversor com o conjunto A, apresentado na parte (a) da figura, 

destacou os benefícios do uso individual das técnicas. 

No entanto, em algumas frequências, o uso individual das técnicas supera 

o resultado do conjunto A, como, por exemplo, as medidas do conversor com snubber 

de 10 nF e com capacitor CY de 1 nF, apresentados nas partes (b) e (c) da figura, 

respectivamente, as quais têm menor emissão em torno de 8 MHz. 



72 

 

 

Figura 57 — Comparação de emissão conduzida do conversor buck-boost entre o 
conjunto A (a), o snubber de 10 nF (b), o capacitor CY de 1 nF (c) e o transformador blindado 

conectado no positivo (d) 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 58 evidencia os resultados da emissão de ruído do conversor 

buck-boost com o conjunto de técnicas B. O traço azul escuro representa a medida 

da emissão conduzida e o traço azul claro refere-se à medida do circuito padrão, 

enquanto a linha vermelha é o limite de ruído estabelecido pela norma CISPR11 

Classe A quase pico. 

É possível observar na Figura 58, em relação à referência, uma redução na 

emissão de ruídos em torno de 2 MHz, de 3 MHz, de 5 MHz, de 6 MHz, de 9 MHz, de 

10 MHz e de 20 MHz, entretanto, houve um aumento da emissão de ruídos em torno 

de 8 MHz, de 18 MHz e de 30 MHz. 
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Figura 58 — Emissão conduzida do conversor buck-boost com o conjunto de 
técnicas B 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 59 compara os resultados da emissão de ruído do conversor buck-

boost entre o uso do conjunto B e o uso das técnicas individualmente. É possível 

observar que o conversor com o conjunto B, apresentado na parte (a) da figura, 

destacou os benefícios do uso individual das técnicas. 

No entanto, em algumas frequências, o uso individual das técnicas supera 

o resultado do conjunto B, como, por exemplo, as medidas do conversor com snubber 

de 10 nF e com capacitor CY de 1 nF conectado na referência, apresentados nas 

partes (b) e (c) da figura, respectivamente, as quais têm menor emissão em torno de 

8 MHz. 



74 

 

 

Figura 59 — Comparação de emissão conduzida do conversor buck-boost entre o 
conjunto B (a), o snubber de 10 nF (b), o capacitor CY de 1 nF (c) e o transformador blindado 

conectado no positivo (d) 

 
Fonte: autoria nossa 
 

3.3.6.2 Aplicação das técnicas em conjunto para emissão de ruído radiado 

A Figura 60 ilustra a comparação entre circuito padrão, na parte (a), e 

conversor buck-boost com o conjunto de técnicas A, na parte (b), referente à emissão 

de ruído radiado. Os traços azul, verde e rosa são as medidas da emissão radiada 

nos eixos x, y e z, respectivamente.  

Destacou-se, na análise, a atenuação da emissão de ruído radiado nas 

frequências maiores que 40 MHz no conversor buck-boost com o conjunto de técnicas 

A, apresentado na parte (b) da figura, ao comparar as partes (a) e (b). 
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Figura 60 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre o 
circuito padrão (a) e o conjunto de técnicas A (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

A Figura 61 compara os resultados da emissão de ruído do conversor buck-

boost entre o uso do conjunto A e o uso das técnicas individualmente. É possível 

observar que a emissão radiada a partir do uso do conjunto das técnicas no conversor 

não possui semelhança com as emissões radiadas a partir das técnicas aplicadas 

individualmente, portanto, o circuito equivalente formado pelo conjunto A no conversor 

possui características distintas dos circuitos formados pelo uso individual das técnicas 

de blindagem Faraday conectada no positivo, do capacitor CY de 1 nF e do snubber 

de 10 nF . 

Ao comparar as partes (a), (b), (c) e (d) da Figura 61, observa-se que a 

medida radiada do conversor com o conjunto A, apresentada na parte (a) da figura, 

emite menos ruído em toda a banda em relação aos demais circuitos apresentados 

nas outras partes. 
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Figura 61 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre o 
conjunto A (a), o snubber com capacitor 10 nF (b), o capacitor CY de 1 nF (c) e transformador 

blindado conectado no positivo (d) 

 

Fonte: autoria nossa 

A Figura 62 ilustra a comparação entre circuito padrão, na parte (a), e 

conversor buck-boost com o conjunto de técnicas B, na parte (b), referente à emissão 

de ruído radiado. Os traços azul, verde e rosa são as medidas da emissão radiada 

nos eixos x, y e z, respectivamente.  

Destacou-se, na análise, a atenuação da emissão de ruído radiado nas 

frequências maiores que 40 MHz no conversor buck-boost com o conjunto de técnicas 

B, apresentado na parte (b) da figura, ao comparar as partes (a) e (b). 
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Figura 62 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre o 
circuito padrão (a) e o conjunto B (b) 

 
Fonte: autoria nossa 

 

A Figura 63 compara os resultados da emissão de ruído do conversor buck-

boost entre o uso do conjunto B e o uso das técnicas individualmente. É possível 

observar que a emissão radiada a partir do uso do conjunto das técnicas no conversor 

não possui semelhança com as emissões radiadas a partir das técnicas aplicadas 

individualmente, portanto, o circuito equivalente formado pelo conjunto B no conversor 

possui características distintas dos circuitos formados pelo uso individual das técnicas 

de blindagem Faraday conectada no positivo, do capacitor CY de 1 nF conectado na 

referência e do snubber de 10 nF . 

Ao comparar as partes (a), (b), (c) e (d) da Figura 63, observa-se que a 

medida radiada do conversor com o conjunto B, apresentada na parte (a) da figura, 

emite mais ruído na faixa de 30 MHz a 40 MHz, chegando ao nível de 50 dBµV, em 

relação aos demais circuitos apresentados nas partes (b), (c) e (d). No restante da 

banda analisada, o conversor com conjunto B emite menos ruído, a exemplo da 

emissão em 60 MHz, em um nível de 25 dBµV. 
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Figura 63 — Comparação de emissão radiada do conversor buck-boost entre o 
conjunto B (a), o snubber com capacitor 10 nF (b), o capacitor CY de 1 nF (c) e o transformador 

blindado conectado no positivo (d) 

 

Fonte: autoria nossa 
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4 CONCLUSÃO 

Devido ao problema de compatibilidade eletromagnética ser comum em 

conversores estáticos, este Trabalho de Conclusão de Curso objetivou conhecer, 

de forma experimental, os efeitos da EMI gerada por um conversor buck-boost 

aplicando-se as técnicas de blindagem Faraday, de capacitor CY e de snubber para 

transformadores.  

Para compreender esses efeitos, foi necessário: conhecer o que a 

literatura aborda sobre a área de EMC; explorar as técnicas para mitigar EMI; 

estudar sobre os conversores estáticos; projetar um conversor buck-boost e um 

circuito snubber, nos quais os percalços de adaptação do projeto foram 

superados com critérios técnicos; analisar as recomendações da literatura quanto 

ao projeto das técnicas blindagem Faraday e capacitor CY; e analisar os 

resultados gráficos de ruídos radiado e conduzido. 

Os resultados obtidos para ruído conduzido demonstraram que o uso 

das técnicas tanto individualmente quanto em conjunto pode reduzir as emissões 

conduzidas, no entanto, algumas configurações podem aumentar essas 

emissões. Observou-se, ademais, que as técnicas em conjunto tendem a 

melhorar as suas características presentes no uso individual de cada técnica. 

No que se refere a ruído radiado, os resultados obtidos mostraram que 

o uso das técnicas tanto de forma individual quanto em conjunto pode atenuar as 

emissões radiadas, entretanto, algumas configurações podem corroborar para o 

aumento dessas emissões. Aparentemente, as técnicas em conjunto aplicadas ao 

conversor buck-boost para emissão radiada exibiram um comportamento com 

características diferentes em relação às técnicas empregadas individualmente e 

mostraram que o circuito equivalente formado possui um comportamento 

diferente em comparação aos outros circuitos, no que concerne à propagação de 

ruído. 

Diante do exposto, constata-se a complexidade do trabalho em EMC e 

depreende-se, a partir do estudo realizado, que as técnicas de blindagem Faraday, 

capacitor CY e snubber podem contribuir significativamente para a redução de 

emissão EMI, no entanto, podem, também, resultar em um efeito colateral, 
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aumentando essa emissão, tanto aplicadas individualmente quanto aplicadas em 

conjunto. 

Por fim, no âmbito limitado deste TCC, não foi possível esgotar toda a 

literatura sobre as técnicas para mitigar emissões interferentes, portanto, sugere-se, 

para trabalhos futuros, uma pesquisa mais ampla sobre essas técnicas e sobre seus 

projetos, como no caso das técnicas de blindagem Faraday e capacitor CY. Ainda, 

recomenda-se o estudo das diferentes técnicas em outras estruturas de conversores 

ou de diferentes leiautes para explorar a regularidade da contribuição na mitigação de 

emissões eletromagnéticas. 

  


