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RESUMO 
 

Esta pesquisa descreve um estudo sobre Compatibilidade Eletromagnética 
(Electromagnetic Compatibility - EMC) analisado em um conversor estático, e testes 
da eficácia de sua blindagem. O objetivo deste trabalho era realizar testes que 
possibilitam a aplicação dos conceitos de EMC em um conversor estático. O produto 
foi escolhido apenas para possibilitar uma análise prática, porém com estudos já 
publicados, sabe-se que circuitos chaveadores e conversores estáticos são 
suscetíveis e também geradores de ruídos eletromagnéticos. A pesquisa realizada na 
literatura serviu de base para entender os efeitos na prática, mostrados nos testes. 
Foi realizado um levantamento do circuito de potência e de chaveamento do conversor 
para um entendimento da estrutura do mesmo. Através de algumas configurações 
para realização de testes de interferência eletromagnética (Electromagnetic 
Interference - EMI) em laboratório, foram feitos dois estudos, um do ponto de vista de 
EMI radiada e outro estudo relacionado a EMI conduzida. A fim de verificar emissão 
de ruídos eletromagnéticos e a eficiência da blindagem aplicada ao produto. Com os 
resultados percebeu-se que o produto se encaixa dentro das normas de EMI radiada, 
pois sua blindagem se mostra eficaz, porém o mesmo não acontece na blindagem no 
caso de EMI conduzida.   
 
Palavras-chave: Compatibilidade eletromagnética. Conversores estáticos. 
Blindagem. Interferência eletromagnética. 

 

 

Abstract 
 
This work describes a study about Electromagnetic Compatibility (EMC) analysed in a 
static converter, and tests of the efficiency of its shielding. The aim of this study was 
to perform tests to allow the application of the EMC concepts in a static converter. The 
equipment was chosen just to enable a practical analysis. However, considering 
studies already published it is known that switching circuits and static converters are 
susceptible and also generators of electromagnetic noise. The literature review is 
suitable to understand the practical effects shown in the tests. The power circuit and 
switching circuit of the converter were reviewed to the comprehension of its structures. 
Through some configurations, electromagnetic interference (EMI) tests were 
performed in the laboratory, two studies were carried out, one from radiated EMI point 
of view, and another one related to conducted EMI. To check the emission of 
electromagnetic noise and the shielding efficiency applied to the static converter. The 
results showed that the equipment fits the radiated EMI standards, because its 
shielding is effective, although the same does not happen in the case of the conducted 
EMI. 
 
Key-words: Electromagnetic Compatibility. Static Converters. Shielding. 
Electromagnetic Interference.  
  



 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 Elementos que compõe a Interferência Eletromagnética............. 17 
Figura 2 Emissão e Susceptibilidade Eletromagnética.............................. 18 
Figura 3 Subproblemas de EMC................................................................ 19 
Figura 4 Interferências Eletromagnéticas Radiada.................................... 20 
Figura 5 Interferências Eletromagnéticas Conduzida................................ 21 
Figura 6 PWM e Espectro Harmônico........................................................ 22 
Figura 7 Correntes de Modo Comum e Modo Diferencial........................... 23 
Figura 8 Funcionalidade de um Conversor Estático................................... 26 
Figura 9 Interferências Conduzidas e Radiadas em um Conversor 

Estático........................................................................................ 
 

28 
Figura 10 Câmara Anecóica........................................................................ 30 
Figura 11 Configuração das Conexões........................................................ 31 
Figura 12 Configuração dos Testes de EMI conduzida................................ 31 
Figura 13 Conversor Estático em Estudo..................................................... 33 
Figura 14 Característica do Conversor Estático........................................... 34 
Figura 15 Esquemático do Circuito de Potência do Conversor.................... 35 
Figura 16 Câmara Anecóica LabCEM IFSC................................................. 37 
Figura 17 EMI Receiver Rohde & Schwarz.................................................. 37 
Figura 18 Posições do Conversor Estático.................................................. 38 
Figura 19 LISN e Analisador de Espectro.................................................... 39 
Figura 20 Configuração dos Testes de EMI Conduzida............................... 39 
Figura 21 Conversor com blindagem e sem Blindagem............................... 40 
Figura 22 Conversor com Aterramento e sem Aterramento......................... 41 
Figura 23 Posição X..................................................................................... 42 
Figura 24 Resultado de EMI Radiada na Posição X..................................... 43 
Figura 25 Posição Y..................................................................................... 43 
Figura 26 Resultado de EMI Radiada na Posição Y..................................... 44 
Figura 27 Posição Z..................................................................................... 44 
Figura 28 Resultado de EMI Radiada na Posição Z..................................... 45 
Figura 29 Resultado de EMI Radiada nas 3 posições.................................. 45 
Figura 30 Posição X sem tampa superior do Gabinete................................ 46 
Figura 31 Resultado de EMI Radiada na Posição X sem tampa superior..... 47 
Figura 32 Posição Y sem tampa superior do Gabinete................................ 47 
Figura 33 Resultado de EMI Radiada na Posição Y sem tampa superior..... 48 
Figura 34 Posição Z sem tampa superior do Gabinete................................. 48 
Figura 35 Resultado de EMI Radiada na Posição Z sem tampa superior..... 49 
Figura 36 Resultado de EMI Radiada nas 3 Posições sem tampa superior.. 49 
Figura 37 Cabo de Aterramento da Placa do Conversor e do Gabinete....... 50 
Figura 38 Conversor com gabinete fechado e sem aterramento.................. 51 
Figura 39 Resultado Radiada Gabinete Fechado sem Aterramento............ 51 
Figura 40 Conversor sem Tampa superior e sem Aterramento.................... 52 
Figura 41 Resultado Radiada Gabinete Aberto sem Aterramento............... 52 
Figura 42 Placa do Conversor Exposta sem Gabinete e sem Aterramento.. 53 
Figura 43 Resultado Radiada sem Gabinete e sem Aterramento................ 54 
Figura 44 Resultado EMI Conduzida Conversor com Gabinete e 

alimentado    em 220V................................................................. 
 

55 
Figura 45 Resultado EMI Conduzida Conversor com Gabinete e 

alimentado em 110V.................................................................... 
 

56 



 

Figura 46 Resultado EMI Conduzida Conversor com Gabinete e 
alimentado em 220V sem Aterramento........................................ 

 
57 

Figura 47 Resultado EMI Conduzida Conversor com Gabinete e 
alimentado em 110V sem Aterramento........................................ 

 
58 

Figura 48 Conversor Exposto sem Gabinete com Aterramento................... 58 
Figura 49 Resultado EMI Conduzida Conversor sem Gabinete e 

alimentado em 220V com Aterramento da Placa......................... 
 

59 
Figura 50 Resultado EMI Conduzida Conversor sem Gabinete e 

alimentado em 110V com Aterramento da Placa......................... 
 

60 
Figura 51 Resultado EMI Conduzida Conversor sem Gabinete e 

alimentado em 220V sem Aterramento da Placa......................... 
 

61 
Figura 52 Resultado EMI Conduzida Conversor sem Gabinete e 

alimentado em 110V sem Aterramento da Placa......................... 
 

62 
Figura 53 Conversor Aterrado e Gabinete Fechado..................................... 63 
Figura 54 Conversor sem Aterramento e Gabinete Fechado....................... 63 
Figura 55 Conversor Aterrado e Gabinete Fechado..................................... 64 
Figura 56 Placa Exposta sem Blindagem e sem Aterramento...................... 64 
Figura 57 Conversor Aterrado e Gabinete Fechado alimentado em 220V... 66 
Figura 58 Conversor Exposto sem Aterramento e sem Blindagem 

alimentado em 220V.................................................................... 
 

66 
Figura 59 Conversor Aterrado e Gabinete Fechado alimentado em 110V... 67 
Figura 60 Conversor Exposto sem Aterramento e sem Blindagem 

alimentado em 110V.................................................................... 
 

67 
 

 
  



 

LISTA DE ABREVITURAS E SIGLAS 
 

EMC  Electromagnetic Compatibility (Compatibilidade Eletromagnética) 

EMI  Electromagnetic Interference (Interferência Eletromagnética) 

CA  Corrente Alternada  

CC  Corrente Contínua  

ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas 

CE  Conformité Européene 

CISPR Comité International Special Perturbations Radioeletrics 

FCC  Federal Comission Communication 

HZ  Hertz 

GHZ  Giga Hertz   

MHZ  Mega Hertz 

KHZ  Kilo Hertz 

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IFSC  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

MCC  Modo de Condução Contínua  

MCD  Modo de Condução descontínua 

SAC   Câmara Semi – Anecóica 

V  Volts 

A  Ampere 

µ  micro 

Ω  Ohms  

dB  Decibel 

LabCEM Laboratório de Compatibilidade Eletromagnética - IFSC 

  



 

SUMÁRIO 
 

 
1 INTRODUÇÃO..................................................................................... 13 

1.1 

1.2 

1.3 

Justificativa........................................................................................ 

Definição do Problema...................................................................... 

Objetivo Geral..................................................................................... 

13 

14 

14 

1.4 Objetivos Específicos........................................................................ 14 

2 DESENVOLVIMENTO......................................................................... 16 

2.1 Revisão da Literatura......................................................................... 16 

2.1.1 Compatibilidade Eletromagnética (EMC)............................................. 16 

2.1.2 Interferência Eletromagnética (EMI)..................................................... 17 

2.1.2.1 Ruídos.................................................................................................. 19 

2.1.2.2 Interferência Eletromagnética Radiada................................................ 20 

2.1.2.3 Interferência Eletromagnética Conduzida............................................ 20 

2.1.3 Comutação como Fonte de Geração de EMI........................................ 21 

2.1.4 Modo de Propagação........................................................................... 22 

2.1.5 Espectro ou Conteúdo Harmônico....................................................... 23 

2.1.6 Blindagem............................................................................................ 24 

2.2 Conversor Estático............................................................................ 25 

2.2.1 Conversor como Fonte ou Receptor de EMI......................................... 28 

2.3 Configuração dos Testes de EMI...................................................... 29 

2.3.1 Configuração para análise de EMI Radiada......................................... 29 

2.3.2 Configuração para análise de EMI Conduzida...................................... 30 

3 METODOLOGIA.................................................................................. 32 

4 RESULTADOS.................................................................................... 33 

4.1 Conversor Estático em Estudo......................................................... 33 

4.2 Medidas de EMI.................................................................................. 36 

4.2.1 Configuração para Análise de EMI Radiada......................................... 36 

4.2.2 Configuração para Análise de EMI Conduzida..................................... 38 

4.2.3 Testes Realizados com o Conversor Estático...................................... 40 

4.3 Resultados de EMI Radiada............................................................... 42 

4.4 Resultados de EMI Conduzida.......................................................... 54 

4.5 Comparações de Resultados............................................................ 62 

5 Conclusão........................................................................................... 69 

REFERÊNCIAS................................................................................... 71 



13 

 

 

1   INTRODUÇÃO  

Este trabalho de conclusão de curso apresentará um estudo sobre 

compatibilidade eletromagnética (Electromagnetic Compatibility - EMC) e 

interferências eletromagnéticas (Electromagnetic Interference - EMI), aplicado em 

equipamentos eletroeletrônicos.  

Compatibilidade Eletromagnética é a capacidade de elementos 

eletrônicos, sejam eles produtos, circuitos, ou até mesmo componentes eletrônicos, 

de operarem em conjunto dentro de certo ambiente. Cada dispositivo pode gerar 

EMI onde essas perturbações geradas podem levar a um mau funcionamento de 

um produto. Em compatibilidade eletromagnética, podemos estudar os problemas 

e aplicar técnicas que minimizem essas interferências entre elementos eletrônicos. 

Dessa forma, mantendo o produto em estudo dentro das normas, criadas para 

regulamentação, com padrões aceitáveis de interferência na sua operação, para 

garantir um bom funcionamento do equipamento. (SCHLICHTING, 2003). 

 

1.1   Justificativa  

A escolha do tema foi definida após a conclusão da disciplina de 

Compatibilidade Eletromagnética, presente na grade curricular do curso superior de 

tecnologia em eletrônica industrial. Com o crescimento de empresas em busca de 

certificação de seus equipamentos, houve um interesse em realizar uma pesquisa na 

área, a fim de aprofundar no tema e contribuir para o conhecimento sobre testes de 

EMC, técnicas utilizadas para evitar EMI. A escolha do tema pode ser uma 

oportunidade de influenciar colegas a realizarem futuros trabalhos na área, pois com 

a possibilidade de uso de um laboratório próprio da instituição, a tendência é 

aumentarem as pesquisas na área de EMC dentro do IFSC. O estudo também é 

importante para a sociedade, pois com a regulamentação em EMC dos aparelhos 

eletrônicos, teremos uma maior garantia de bom funcionamento dos mesmos dentro 

de ambientes residenciais, comerciais, industriais, hospitalares, dentre outros espaços 

que possam ter muitos equipamentos eletrônicos em uso.  
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1.2   Definição do Problema  

Nesta pesquisa serão realizados testes em um conversor estático 

disponível para comercialização no mercado na área de informática, a fim de 

comprovar conhecimentos teóricos de EMC e entender quais são os problemas de 

emissões eletromagnéticas conduzidas e radiadas que equipamentos eletrônicos 

podem vir apresentar.  

O intuito do trabalho é também investigar algumas questões como:  

• A fonte de alimentação está gerando sinais ruidosos?   

• Qual técnica se mostra mais eficaz na mitigação de EMI. O 

gabinete metálico (blindagem) ou o aterramento da placa e 

blindagem?  

Perguntas estas que seguirão como um guia para a realização do 

trabalho, a fim de ajudar no entendimento e solução dos problemas que possam 

surgir de EMC em um conversor estático voltado para área da informática.  

 

1.3 Objetivo Geral  

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é estudar e constatar os 

efeitos de compatibilidade eletromagnética (EMC), em um conversor estático 

comercial. 

Investigar possíveis problemas de EMI em um conversor, e também 

investigar a eficácia de técnicas utilizadas pela fabricante para redução de sinais 

emitidos por este conversor estático em estudo.  

 

1.4 Objetivos Específicos  

Para alcançar o objetivo final do trabalho, alguns pontos devem ser 

estudados e pesquisados durante o seu desenvolvimento. Inicialmente levantar os 

materiais necessários para desenvolver uma revisão de literatura sobre EMC, EMI, e 

também sobre EMC em conversores estáticos:  
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a) Realizar uma revisão literária sobre o assunto, a fim de ter como base 

de conhecimento. 

b) Analisar o conversor estático utilizado na pesquisa, mapear seu circuito 

elétrico de funcionamento, entender as estruturas utilizadas pelo 

fabricante para sua operação. 

c) Realizar medidas em laboratório, medir emissões eletromagnéticas 

conduzidas, e emissões eletromagnéticas radiadas deste conversor, a 

fim de analisar as técnicas utilizadas.  

d) Estudar técnicas utilizadas na fabricação do aparelho em estudo e testar 

a sua eficiência do ponto de vista de redução das EMIs. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

A seguir será apresentada uma descrição sobre o assunto, uma 

fundamentação teórica sobre compatibilidade eletromagnética, e princípios que 

serão utilizados para o desenvolvimento do estudo sobre compatibilidade 

eletromagnética em um conversor estático. 

2.1 Revisão da literatura  

Nesta revisão de bibliografia será disposto um conteúdo conceitual 

estudado em livros, pesquisas e também em sala de aula juntamente com o professor, 

estes conceitos darão um entendimento sobre o assunto em que a pesquisa está 

inserida. Afim de ajudar no entendimento de como funciona está área de 

compatibilidade eletromagnética. 

2.1.1 Compatibilidade Eletromagnética (Electromagnetic Compatibility - EMC) 

Compatibilidade eletromagnética se define como a funcionalidade ideal 

entre sistemas eletroeletrônicos em um mesmo ambiente. É a relação entre um 

sistema, produto, ou até mesmo componente, de ter um funcionamento compatível 

com outro sistema ou produto dentro de certo ambiente. Um sistema ou produto 

eletroeletrônico compatível com seu ambiente de funcionamento é aquele onde não 

produz e não é susceptível a interferências eletromagnéticas (electromagnetic 

interference - EMI). (PAUL, 2006). Para um sistema ser considerado compatível 

eletromagneticamente com seu ambiente de funcionamento, devem-se atender 

alguns requisitos como: (SCHLICHTING, 2003). 

• Não causar EMI em outros sistemas, dessa forma não causando mau 

funcionamento em outros produtos próximos. 

• Não ser susceptível a EMI de outros sistemas, não sendo prejudicado 

por emissões de outros produtos próximos. 

• Não causar EMI consigo mesmo, assim os ruídos produzidos não 

afetarem o seu próprio funcionamento. 
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Com isso, podemos afirmar que o estudo de compatibilidade 

eletromagnética se preocupa com a geração, recepção e transmissão de energia 

eletromagnética, entre aparelhos eletroeletrônicos. Assim definimos uma estrutura 

básica de um problema de EMC que pode ou não estar presente em projetos. Esta 

estrutura então é composta por um sistema como gerador (emissor) de ruídos, 

sistemas susceptíveis a essas emissões chamados receptores (vítimas) e um 

caminho no qual essas emissões eletromagnéticas são propagadas do sistema 

emissor até o receptor. Na figura 1 está representado cada um destes elementos que 

fazem parte de um projeto de EMC. (PAUL, 2006). 

Figura 1 - Elementos que compõe a Interferência Eletromagnética (EMI) 

 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

2.1.2 Interferência Eletromagnética (Electromagnetic Interference – EMI) 

A EMI é definida quando uma energia é emitida por um sistema 

eletroeletrônico, outro sistema recebe esta energia através de um acoplamento, 

fazendo com que este receptor tenha um comportamento indesejado a partir dessa 

influência de um sistema externo. Estas transferências de energias entre sistemas 

ocorrem através de modos de acoplamentos não intencionais, dependendo da 

magnitude do sinal emitido pode-se causar interferências em sistemas receptores. 

Existem casos em que emissor e receptor são intencionais dependendo do tipo de 

acoplamento e do tipo de emissor e receptor destes sinais. Estas energias produzidas 

por sistemas eletroeletrônicos podem se propagar por diferentes meios, de forma 

conduzida através de meios condutivos (ex: cabos, materiais metálicos), e de forma 

radiada através do ar. (PAUL, 2006). 

Porém para este trabalho, o mais importante é o estudo de como evitar com 

que estas interferências ocorram. Para a redução destas interferências 
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eletromagnéticas existem alguns procedimentos a serem adotados: (SCHLICHTING, 

2003). 

• Identificar a fonte (emissor) do sinal indesejado, e atuar na redução 

desta emissão gerada. 

• Tornar o meio de acoplamento entre a fonte e o receptor, o mais 

ineficiente possível, dificultando a transferência das emissões. 

• Trabalhar para que o receptor seja o menos susceptível possível às 

emissões presentes no seu ambiente de funcionamento. 

As emissões eletromagnéticas podem ser caracterizadas em dois grupos: 

as Emissões Eletromagnéticas e as Emissões Radiadas, como mostrado na figura 2.  

Figura 2 – Emissão e Susceptibilidade Eletromagnética 

 

   Fonte: Schlichting (2003). 

 

E a forma de propagação entre sistemas, está presente dentro de cada um 

dos grupos, exemplificado na figura 3. (SCHLICHTING, 2003). 
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Figura 3 – Subproblemas de EMC: (a) emissões radiadas; (b) susceptibilidade radiada;  
(c) emissões conduzidas; (d) susceptibilidade conduzida 

 

      Fonte: Paul (2006). 

 

2.1.2.1 Ruídos 

Ruído em eletrônica é o nome dado a correntes ou tensões indesejadas, 

presente em alguns sistemas. Alguns sistemas podem possuir componentes que 

atuam de forma não linear. Como por exemplo, semicondutores que atuam de forma 

que haja uma comutação de tensões e correntes em alta frequência, estas 

comutações (comportamento não linear) podem produzir sinais indesejados, ruídos 

eletromagnéticos, que podem ou não se propagar entre sistemas através da rede de 

alimentação, ou pelo ar. (SCHLICHTING, 2003). 
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2.1.2.2 Interferência Eletromagnética Radiada 

A interferência eletromagnética radiada ocorre quando um ruído (onda 

eletromagnética) gerado por um sistema é propagado através de radiação para dentro 

ou até mesmo fora de seu sistema de origem. A radiação é o nome dado aos ruídos 

que são levados de um sistema para outro, ou dentro do mesmo sistema, através de 

meios não metálicos condutivos, por exemplo, o ar. Os sistemas possuem trilhas, 

terminais de componentes, cabos, caminhos por onde circulam correntes, dessa 

forma podendo gerar caminhos fechados criando campos eletromagnéticos. (PAUL, 

2006). Dependendo da intensidade da corrente, do tamanho dos cabos, tamanho das 

trilhas nas placas, esses ruídos criados podem ser propagados por radiação através 

desses possíveis campos eletromagnéticos que possam surgir em um sistema. 

Existem técnicas e estudos para aplicar uma blindagem a fim de confinar esses ruídos 

dentro do próprio sistema, ou diminuir a susceptibilidade de um sistema a ruídos 

externos, evitando prejudicar o funcionamento ideal de cada aparelho presente em 

um mesmo ambiente. (PAUL, 2006). Na figura 4 é apresentado dois exemplos onde 

ocorre uma interferência eletromagnética (EMI) através do ar pela radiação. 

(SCHLICHTING, 2003). 

Figura 4 – Interferência Eletromagnética Radiada: (a) Entre Sistemas; (b) Entre Subsistemas. 

 

             Fonte: Schlichting (2003). 

 

2.1.2.3 Interferência Eletromagnética Conduzida 

A interferência eletromagnética conduzida se dá quando ruídos são 

propagados entre sistemas através de um meio condutivo metálico, ou via elementos 

parasitas. Um exemplo bem recorrente é de conversores estáticos injetarem ruídos 
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na carga, proveniente da rede de alimentação, dessa forma atuando como o meio de 

propagação destas interferências entre a rede e a carga. (PAUL, 2006). Na figura 5 é 

apresentada essa situação de interferências eletromagnéticas (EMI) afetarem os 

sistemas através da propagação de ruídos por meio de cabos metálicos condutivos. 

(SCHLICHTING, 2003). 

Figura 5 – Interferências Eletromagnéticas Conduzidas 

 

  Fonte: Schlichting (2003). 

 

Dentro de um sistema a EMI, pode se propagar por meios esperados, como 

trilhas e componentes, ou por meio de caminhos não intencionais, como 

acoplamentos indutivos e capacitivos. Assim no projeto de um sistema eletrônico é 

importante estudar e prever possíveis caminhos por onde um ruído, ondas 

eletromagnéticas, podem se propagar dentro e fora de um equipamento. 

(SCHLICHTING, 2003). 

 

2.1.3 Comutação como Fonte de Geração de EMI  

Os conversores estáticos (CA - CC) possuem uma etapa inicial de 

retificação, uma segunda etapa de conversor (CC - CC) e uma última etapa de filtros, 

que podem ser capacitivos (C), indutivos (L) ou indutivos/capacitivos (LC). Nas etapas 

de retificação e conversão, são utilizados componentes semicondutores. 

Componentes estes que comutam tensões e correntes em altas frequências. Estas 

comutações (comportamento não linear) produzem distúrbios de alta frequência que 

podem se propagar pelo equipamento, pela carga, rede de alimentação e pelo ar. 

(SCHLICHTING, 2003). 
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Muitas vezes em conversores estáticos, os semicondutores controlados 

podem fazer com que este conversor exceda os limites de EMI gerada/propagada 

estabelecidos por normas reguladoras. (SCHLICHTING, 2003). Os semicondutores 

são controlados por sinais de controle de largura de pulso (PWM – Pulse Width 

Modulation). Na figura 6 são apresentados dois sinais onde na imagem (a) o sinal 

PWM com tempos de subida e descida nulos e espectro harmônico, e imagem (b) 

sinal PWM com tempos de subida e descida não nulos e espectro harmônico. 

 Figura 6 – (a) Sinal PWM ideal e espectro harmônico. (b) Sinal PWM real e espectro harmônico 

 

    Fonte: Schlichting (2003). 

Percebe-se pelas figuras a influência dos tempos de comutação e tempo 

de condução no espectro harmônico do sinal. A amplitude dos harmônicos tem um 

comportamento constante até o harmônico relacionado com o tempo de condução, a 

partir deste ponto ele decresce numa taxa de 20 dB/década e, após o harmônico 

relacionado com os tempos de comutação, passa a decrescer a uma taxa de 40 

db/década. Observa-se que os tempos de subida e descida foram considerados 

iguais, o que geralmente não acontece na prática.  

2.1.4 Modo de Propagação 

A EMI gerada em um emissor propaga-se até o receptor através de um 

caminho. Esta energia gerada, no caso de conversores estáticos, pode estar 

relacionada com a comutação do sistema. A propagação de sinais acontece por um 

caminho de menor impedância, componentes harmônicos resultantes de comutações 

podem se propagar por diferentes caminhos. Dessa forma a capacidade de 
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interferência de uma harmônica está associada à sua energia (amplitude) e 

impedância (caminho) por onde se propaga. (SCHLICHTING, 2003). 

Equipamentos eletroeletrônicos em sua alimentação, possuem 

basicamente três condutores. Um condutor fase (positivo), um condutor de retorno 

(neutro, negativo, 0V) e um condutor terra, por onde as correntes circulam e alimentam 

os circuitos do produto. Interferências irradiadas e conduzidas, podem ter origem a 

partir dessas correntes propagadas pelos condutores, ou entre sistemas através de 

trilhas em placas de circuito impresso (PCI). Dependendo do modo de propagação, 

podemos identificar essas correntes de duas formas: correntes de modo comum ou 

correntes de modo diferencial. Onde correntes de modo comum são aquelas onde 

circulam (propagam) no mesmo sentido em cabos, condutores ou até mesmo trilhas. 

Já as correntes de modo diferencial, circulam em sentidos contrários. Na figura 7 são 

mostrados os sentidos de propagação das correntes, no modo comum (Icm) e modo 

diferencial (Idiff), entre sistemas ou por trilhas em PCI. (SCHLICHTING, 2003). 

Figura 7 – Corrente de Modo Comum (Icm) e Modo Diferencial (Idiff) 

 

     Fonte: Schlichting (2003). 

 

2.1.5 Espectro ou Conteúdo Harmônico 

O espectro harmônico ou espectro de frequência de sinais, é um importante 

para que se possa analisar o nível de uma EMI gerada/emitida por um sistema. 
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Espectro harmônico de um sinal é representado pela superposição de sinais de 

diferentes frequências. Formas de onda, ou sinais no domínio do tempo que ocorrem 

repetidamente no tempo, são definidos como periódicos. Os sinais periódicos são os 

que mais contribuem para a emissão radiadas e conduzidas em sistemas eletrônicos. 

Estes sinais são característicos de sinais de clock, comutação, entre outros. 

(SCHLICHTING, 2003). 

O conteúdo harmônico (amplitude e frequência) é importante, pois a 

impedância que o ruído encontrar ao se propagar depende de sua frequência. Para 

um ruído se propagar depende de dois fatores, a frequência deste ruído, e a 

impedância que irá encontrar. Quanto menor for a impedância, maior a possibilidade 

de propagação de um sinal. Um ruído com diferentes componentes de frequência, terá 

diferentes caminhos (impedâncias), o que consequentemente torna sua intensidade 

diferente também. Logo para determinar se um sistema interfere ou não em outro, vai 

depender da energia presente no ruído e suas componentes de frequência que 

possam atingir outros sistemas causando um mau funcionamento deste. 

(SCHLICHTING, 2003). 

 

2.1.6 Blindagem 

A blindagem é um recurso para solucionar possíveis problemas de EMI 

radiada, a técnica de blindagem consiste em utilizar um material metálico que envolva 

o componente eletrônico ou até mesmo produto para evitar problemas com 

interferências radiada. A técnica pode ser utilizada com duas finalidades. A primeira 

de evitar com que o produto irradie EMI para fora, para que não interfira em outros 

sistemas. A segunda finalidade é blindar este produto de possíveis sinais de 

interferências provenientes de outros aparelhos eletrônicos próximos. (PAUL, 2006). 

A técnica de blindagem coloca uma impedância no caminho de propagação 

de ondas eletromagnéticas, dessa forma refletindo ou as absorvendo. A qualidade de 

uma blindagem é dada por sua eficiência, metais mais comumente utilizados em 

fabricação de gabinetes podem apresentar uma boa eficiência para sinais acima de 1 

MHz, e uma ótima eficiência para sinais acima de 100 MHz. (SCHLICHTING, 2003). 
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O desempenho de uma blindagem aplicada em produtos eletrônicos, pode 

ser limitada devido a algumas aberturas que podem ocorrer no material, um projeto 

de blindagem com muitos furos e aberturas pode ser comprometido, pois o produto 

pode mesmo com blindagem, vir a ter problemas com EMI radiada.  

As blindagens podem ter influências também no custo final do produto, 

como no peso do mesmo. Se o projeto do produto eletrônico já vem considerando a 

possibilidade do uso da técnica, os custos de aplicação da blindagem ficam reduzidas. 

Já se a aplicação da blindagem for de um produto finalizado, o custo adicionado ao 

equipamento será maior, assim como o peso adicionado também será maior. 

(SCHLICHTING, 2003). 

 

2.2 Conversor Estático 

Conversores Estáticos são equipamentos eletrônicos onde convertem uma 

forma de energia em outra, através de circuitos eletrônicos utilizando semicondutores 

como chave, controlando ou modificando o valor da tensão ou da corrente. (HART, 

2012). Estes conversores estáticos são projetados para conversão de energia em 

forma de corrente alternada (CA) disponibilizado pela rede elétrica, em corrente 

contínua (CC) usado para alimentar os mais diversos produtos eletrônicos como 

computadores, celulares, tablets, entre outros aparelhos eletrônicos. Estes circuitos 

eletrônicos convertem um tipo ou nível de uma forma de onda de tensão ou corrente 

em outra e por isso são chamados de conversores, os quais funcionam como um meio 

entre rede elétrica e a carga. (HART, 2012). Na figura 8 é representado essa 

funcionalidade.  
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Figura 8 – Funcionalidade de um Conversor Estático 

 

      Fonte: Hart (2012). 

 

Conversores Estáticos são classificados conforme a relação entre a sua 

entrada e saída.  

a) Entrada CA / Saída CC: classificado como retificadores, produzem 

uma tensão CC na saída a partir de uma tensão CA, a potência média 

transferida da entrada para a saída. Um conversor CA/CC permite 

que circuitos eletrônicos operem numa rede CA de 60 Hz 

convertendo o sinal CA em um sinal CC com uma tensão apropriada. 

(HART, 2012). 

b) Entrada CC / Saída CA: classificado como inversores, um exemplo 

de aplicação é a produção de uma tensão 120 V rms de 60 Hz a partir 

de uma bateria de 12V, tendo como fonte de energia uma matriz de 

células solares para alimentar o circuito. A potência média é 

transferida do lado CC para o lado CA. (HART,2012). 

c) Entrada CC / saída CC: quando a carga necessita de uma tensão ou 

corrente CC específica (regulada), mas a fonte é de um valor CC 

diferente ou não regulado. Um exemplo quando 5 V podem ser 

obtidos a partir de uma fonte de 12 V via um conversor CC. 

(HART,2012). 

d) Entrada CA / Saída CA: utilizados para mudar o nível ou frequência 

de um sinal CA. Exemplos que podem ser citados são os controles 

de luminosidade de luz (dimmer) e de controle de rotação de motores 

de indução. (HART,2012). 
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Algumas configurações de circuitos podem funcionar em diferentes modos, 

dependendo do parâmetro do circuito e de seu controle. Alguns retificadores podem 

atuar como inversores pela modificação do controle dos dispositivos semicondutores. 

Nestes casos o que define a classificação do conversor é o sentido da transferência 

de potência média.  

Os conversores estáticos são conhecidos também por fontes chaveadas, 

pois são circuitos que utilizam dos recursos de chaves eletrônicas para se fazer um 

controle para a conversão da energia. Estas chaves eletrônicas são caracterizadas 

por trabalhar em dois estados, ligado ou desligado, idealmente sendo 

consequentemente um curto-circuito ou circuito aberto. Se a chave é ideal a tensão 

ou a corrente é zero, logo a potência absorvida por ela também é zero. Mas 

dispositivos reais absorvem alguma potência quando estão no estado ligado e quando 

fazem a transição entre os estados ligado e desligado, mas a eficiência do circuito 

ainda pode ser alta. (HART, 2012). 

As chaves eletrônicas mais utilizadas em conversores são diodos, tiristores 

e transistores.  

• Diodos são chaves eletrônicas mais simples, não podem ser 

controlados e as condições de seu estado ligado e desligado 

depende das tensões e correntes dos circuitos. (HART, 2012). 

• Tiristores são chaves eletrônica que necessita um controle para o 

estado ligado. Possui um terminal anodo, um catodo e um de gatilho 

por onde recebe o comando para configurar o componente em seu 

estado ligado. (HART, 2012). 

• Transistores são utilizados como chaves em circuitos de potência, e 

podem ser projetados juntamente com circuitos de acionamento para 

trabalhar em ambos os estados, ligado e desligado. (HART, 2012). 

Diferente dos diodos, os estados ligado e desligado dos transistores são 

controlados. A classificação de transistores mais utilizadas para conversores são do 

tipo MOSFET, pois são controlados por tensão, possui uma melhor velocidade de 

chaveamento, portanto possui perdas menores em relação a outros tipos de 

transistores. (HART, 2012). 
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2.2.1 Conversor como Fonte ou Receptor de EMI 

Os conversores podem gerar interferências conduzidas ou radiadas, isso 

se dá pelos componentes utilizados e pelo seu funcionamento. Também este 

conversor está susceptível a receber interferência provenientes de outros aparelhos 

ou dele próprio. Além dos semicondutores serem capazes de gerar interferências, a 

sua estrutura também pode acabar gerando EMI, através de alguns laços (loopings) 

no circuito que podem atuar como antenas de emissão e/ou recepção de EMI radiada. 

Estes laços podem se constituir entre elementos internos do conversor, como também 

podem ser estabelecidos por elementos externos. No caso de loopings constituídos 

entre o conversor e elementos externos, caracterizam-se pela EMI propagada ou 

recebida pelo conversor. (SCHLICHTING, 2003) 

Os conversores estáticos, basicamente retificam a tensão da rede elétrica 

por meio de uma ponte de diodos. Neste processo é gerado interferências, pois a 

retificação introduz componentes harmônicos de corrente na rede. Fontes chaveadas 

também possuem osciladores de alta frequência, cuja comutação, possui espectro 

com elevado conteúdo harmônico e com alta energia associada nestes harmônicos. 

Bloqueio dos diodos de alta frequência, também é uma fonte geradora de EMI. Na 

figura 9 podemos observar a estrutura de um conversor estático, analisando os laços 

presentes no circuito podemos prever os pontos mais críticos onde pode ser gerado 

ou recebido EMI. (SCHLICHTING, 2003) 

Figura 9 – Interferências Conduzidas e Radiadas em um Conversor Estático 

 

        Fonte: Schlichting (2003). 
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As EMIs conduzidas são propagadas e recebidas pela conexão entre o 

conversor com a rede elétrica através do cabo de alimentação e também do terra 

(virtual ou não), nos modos de propagação comum e diferencial. Fios, trilhas e 

caminhos fechados (loop) podem atuar como antenas recebendo ou emitindo EMIs 

radiadas. As EMIs conduzidas se caracterizam por ser mais significativas do que as 

radiadas em frequências até 30 MHz, as radiadas (campos elétricos e magnéticos) já 

começam a ser mais importantes a partir de 30 MHz. (SCHLICHTING, 2003) 

 

2.3 Configuração dos Testes de EMI 

Com o crescimento da procura por realização de testes de EMI radiada e 

conduzida em produtos, houve a necessidade de se padronizar estes procedimentos 

e unidades de medidas, para que se torne possível a comparação de resultados de 

testes feitos em lugares e processos diferentes. Para isso foram criadas normas que 

sofrem alterações conforme a evolução de equipamentos de medidas e novas 

tecnologias, e que padronizam os testes de EMI em produtos para determinar níveis 

de emissão e susceptibilidade de um equipamento. (SCHLICHTING, 2003). 

2.3.1 Configuração para análise de EMI Radiada 

A partir destas normas de regulamentação dos testes de EMI, os testes de 

emissões radiadas devem, preferencialmente ser realizados em um espaço aberto. 

Porém, realizar testes nesta condição de espaço aberto pode haver algumas 

dificuldades, pois o grande número de ruídos eletromagnéticos pode afetar o resultado 

dos testes. Assim é recomendado o uso de câmaras anecóicas, onde essas câmaras 

simulam testes em espaço aberto, através de equipamentos em um ambiente fechado 

e controlado. (SCHLICHTING, 2003). 

Na figura 10 pode-se perceber os cones nas paredes e antenas que medem 

a emissão e a susceptibilidade do equipamento em teste dentro de uma câmara 

anecóica. 

 



30 

 

 

Figura 10 – Câmara Anecóica 

 

     Fonte: Deposit Photos (2019). 

A câmara possui antenas que captam os sinais de emissão, estas antenas 

são ligadas a um equipamento de análise de espectro, onde possivelmente também 

pode estar conectado a um computador para obtenção de gráficos gerados por 

softwares através dessas medidas feitas pela antena através do analisador de 

espectro. 

2.3.2 Configuração para análise de EMI Conduzida 

Para estes testes de EMI conduzidas é necessário isolar o sistema que será 

medido, para que o mesmo não seja contaminado com ruídos provenientes da rede 

elétrica. Para isso é colocado, entre a o produto medido e a rede elétrica, uma rede 

de estabilização da impedância de linha chamado LISN (Line Impedânce Stabilization 

Network). A LISN possui duas funções: (SCHLICHTING, 2003). 

• Evitar que sinais ruidosos externos provenientes da rede elétrica 

contaminem as medições no produto. 

• Apresentar uma impedância, praticamente constante em 50 Ω, ao 

produto, independentemente do local onde seja realizado o teste.  

A configuração destas conexões entre o produto, a LISN, e a rede elétrica 

está exemplificada na figura 11. A LISN também se conecta à um receptor, que neste 

caso é por meio deste receptor que será analisado as emissões do produto em teste.  
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Figura 11 – Configuração das conexões 

 

   Fonte: Schlichting (2003). 

Esse receptor que analisa as emissões do produto em teste e que está 

conectado com a LISN, é um analisador EMI receiver onde tem a função de mostrar 

o campo elétrico em função da frequência. O analisador de espectro pode estar 

também conectado à um computador onde por meio de softwares, pode ser gerado 

gráficos com os resultados de medida obtidos pelo analisador. 

Além dos equipamentos para obtenção das medidas, as normas 

recomendam a utilização de uma mesa de madeira maciça, sem pregos e parafusos 

de metal. E também sobre um plano de terra ligado a referência da LISN. Na figura 12 

é apresentado esse padrão para garantir uma boa medição de EMI conduzida do 

equipamento. (DOS SANTOS, 2017). 

Figura 12 – Configuração dos Testes de EMI conduzida 

 

        Fonte: Santos (2017).  
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3 METODOLOGIA 

No início deste trabalho, foi realizada uma pesquisa conceitual para ser feita 

uma revisão bibliográfica sobre os fundamentos que constituem Compatibilidade 

Eletromagnética. Este estudo conceitual foi imprescindível para a pesquisa, pois ela 

visa entender melhor as características e aspectos de compatibilidade eletromagnética 

em aparelhos eletrônicos.  

Em uma etapa seguinte, foi escolhido um produto disponível no mercado na 

área de informática. Foi decidido então por uma fonte de alimentação, devido algumas 

características de sua estrutura que merecem uma melhor análise do ponto de vista 

de CEM. Assim como seu ambiente de funcionamento, com diversos sistemas 

trabalhando ao seu redor, sistemas estes que podem ou não vir a ter um mau 

funcionamento por questões de interferências. Para isso foi necessário também se 

fazer um levantamento e um estudo da estrutura de potência deste equipamento 

escolhido, etapas de retificação e chaveamento que podem ser pontos críticos do 

ponto de vista de CEM.  

Após estes estudos teóricos, foram realizados testes de EMI radiada e 

conduzida nesta fonte de alimentação escolhida. A fim de verificar, se este 

equipamento possui problemas de geração de EMI, e se de alguma forma, seu 

gabinete metálico é eficiente como uma blindagem na redução de interferências 

emitidas pelo conversor. 
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4 RESULTADOS 

Os testes realizados foram de EMI radiada e conduzida, com algumas 

alterações no conversor estático, como testes com ou sem o gabinete metálico. Para 

testar EMIs geradas, quando se tem ou não o recurso da blindagem através do 

gabinete do equipamento.  

4.1 Conversor Estático em Estudo 

Para os estudos dos conceitos de compatibilidade eletromagnética, foi 

utilizado uma fonte de alimentação atx, normalmente utilizada na alimentação de 

computadores, a fim de realizar testes com o seu funcionamento e assim obter 

resultados expressivos do ponto de vista de análise de compatibilidade 

eletromagnética. Na figura 13 é apresentado o conversor estático (fonte de 

alimentação) utilizado na pesquisa.  

Figura 13 – Conversor Estático (Fonte de Alimentação) 

 

  Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

A maior parte dos equipamentos eletrônicos necessitam de uma 

alimentação em corrente contínua, porém a distribuição da energia elétrica através de 
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rede elétricas prediais são na forma de corrente alternada. Dessa forma, os 

equipamentos eletrônicos precisam de fonte de alimentação também chamada por 

fontes chaveadas ou conversores estáticos. 

O conversor estático em estudo é capaz de transformar essa energia na 

forma de corrente alternada em corrente contínua, também disponibilizando diferentes 

tensões de saída para alimentar diversos circuitos do aparelho eletrônico que será 

alimentado. 

 A fonte estudada disponível no mercado de fontes de alimentação, possui 

as seguintes características de entrada e saída apresentadas na figura 14. 

Figura 14 – Características do Conversor Estático 

 

    Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

Para a pesquisa foi levantado o circuito de potência desta fonte, a fim de 

identificar a etapa de retificação e chaveamento. Os circuitos de geração do pulso 

para comando das chaves e de filtros de saída não foram levantados, devido à 

dificuldade de identificação diretamente na placa da fonte, pois não foi possível 

adquirir o esquemático original do conversor estático com seu fabricante. Na figura 15 

é apresentado o circuito de potência simplificado do conversor estático. 
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Figura 15 – Esquemático do Circuito de Potência do Conversor 

 

 Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

Em uma primeira etapa a fonte chaveada retifica a tensão disponível na 

rede elétrica, através de uma ponte retificadora de diodos. O sinal da rede é de 

corrente alternada dividido em dois semiciclos, um semiciclo positivo (maior que 0 V) 

e outro negativo (menor que 0V). Com a ponte de diodos retificando, os dois 

semiciclos se tornam positivos. Os capacitores logo em seguida exercem a função de 

dobradores de tensão, caso a chave seletora da fonte esteja configurada para tensão 

110V. 

Em uma segunda etapa temos o chaveamento dos transistores que estão 

sendo acionados através de pulsos gerados pelo pwm. Este chaveamento dos 

transistores gerencia o sentido em que a corrente percorrerá no primário do 

transformador, carregando o capacitor C3 e criando uma diferença de potencial no 

primário do transformador T1. Dessa forma, disponibilizando diferentes tensão no 

secundário do transformador.  

Em uma terceira etapa após a tensão ser convertida, temos a aplicação de 

filtros e estabilizador de tensão, para disponibilizar uma saída estável para 

alimentação de outros aparelhos eletrônicos a partir desta fonte de alimentação. 

A fonte de alimentação possui uma etapa, de geração de pulsos, através 

de um PWM, esses pulsos acionaram pelo transformador T2 os transistores, fazendo 

com que eles façam o chaveamento da fonte de alimentação. O circuito do PWM para 
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esta pesquisa não foi levantado, mas é importante ter o conhecimento de que este 

PWM trabalha em uma frequência entre 30 kHz e 100 kHz, esta frequência de 

funcionamento do PWM varia conforme o consumo de corrente exigido das saídas da 

fonte de alimentação. Quanto maior o consumo da saída da fonte, o PWM aumentara 

sua frequência de funcionamento para garantir uma tensão estável nas saídas de 

alimentação da fonte. 

 

4.2 Medidas de EMI  

Para os testes de EMI Radiada e EMI conduzida tomamos alguns cuidados 

para uma correta análise do conversor estático.  

4.2.1 Configuração para análise de EMI Radiada 

As emissões eletromagnéticas radiadas são ruídos propagados pelo ar, 

que podem interferir no funcionamento de alguns produtos eletrônicos. Os testes 

foram realizados em uma faixa de frequência que abrange de 30 MHz até 1 GHz. 

Os testes de EMI radiada foram realizados em uma câmara anecóica 

presente no LabCEM (Laboratório de Pesquisa em Compatibilidade Eletromagnética 

- IFSC). A câmara anecóica tem duas características importantes em relação aos 

testes de EMI:  

• É um ambiente blindado eletromagneticamente para evitar que 

ruídos externos interfiram nas medições do produto. 

• Possui paredes e teto cobertos por cones de absorção de 

radiofrequência que evitam as reflexões dos sinais nas paredes e teto 

e simulam testes em espaço aberto. (SCHLICHTING, 2003) 

Na figura 16, é apresentado a câmara anecóica onde foram realizados os 

testes e está disponível no LabCEM no IFSC.  
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Figura 16 – Câmara Anecóica LabCEM IFSC 

 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

A antena presente dentro da câmara anecóica, onde é usada para captar 

sinais eletromagnéticos presentes no ambiente de medição, está conectada pela 

ponta da câmara, através de um cabo blindado, ao analisador EMI Test Receiver 9 

kHz – 3 GHz da fabricante Rohde & Schwarz. Este EMI Test Receiver está conectado 

por sua vez através de um cabo USB ao computador onde está instalado o software 

utilizado para as medições. Na figura 17 é mostrado o analisador EMI Test Receiver 

da fabricante Rohde & Schwarz.  

Figura 17 – EMI Receiver Rohde & Schwarz 

 

        Fonte: Próprio Autor (2019). 
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Para os testes na câmara, foi necessário definir as posições do 

equipamento na hora do teste, as posições X, Y, Z foram definidas como mostrados 

na figura 18. 

Figura 18 – Posições do Conversor. (a) – Posição X, (b) – Posição Y, (c) – Posição Z 

 

   Fonte: Próprio Autor (2019). 

4.2.2 Configuração para análise de EMI Conduzida 

As emissões eletromagnéticas conduzidas são ruídos que são propagados 

através de cabos de alimentação de corrente alternada (CA) do produto, e que podem 

trazer um mau funcionamento para o equipamento. Estes testes foram realizados em 

uma faixa de frequência que abrange entre 150 kHz até 30 MHz. 

Conforme as normas de padronização dos testes, foi utilizado a LISN para 

isolar o conversor que será medido, a fim de que o produto não seja contaminado com 

ruídos provenientes da rede elétrica. A LISN é conectada entre a rede elétrica e o 

conversor estático em análise. Também ligado a LISN, o analisador de espectro 

utilizado será responsável por obter os sinais eletromagnéticos emitidos pelo 

conversor estático. 

O analisador de espectro também está conectado via cabo USB com um 

computador onde através de um software podemos analisar os gráficos de testes no 

produto. O analisador usado é um HMS-X da Rohde & Schwarz utilizado para 

varredura nas medições de EMI do produto. A LISN utilizada é de modelo ENV216 da 

mesma fabricante Rohde & Schwarz. Na figura 19, está representado a LISN e o 

analisador de espectro, aparelhos também disponíveis no LabCEM - IFSC. 
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Figura 19 – (a) LISN, (b) Analisador de Espectro 

 

   Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

Para os testes de EMI conduzida foram utilizados os equipamentos 

descritos na figura 19, e também se teve o cuidado de utilizar uma mesa de madeira 

específico para estes tipos de testes em interferências conduzidas, e também um 

plano de Terra. O plano de terra tem como função distribuir todo ruído vindo da rede 

elétrica e também gerado no produto em teste. Um melhor plano de terra se dá por 

materiais condutivos, por isso o material utilizado para composição dos testes e 

presente no LabCEM IFSC, é constituído de aço galvanizado com um tamanho 

específico. A representação da configuração dos testes está na figura 20. 

 Figura 20 – Configuração dos testes de EMI conduzida 

 

         Fonte: Próprio Autor (2019). 
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4.2.3 Testes Realizados com o Conversor Estático 

Para esta pesquisa foram realizados uma sequência de testes com o 

conversor estático, fazendo algumas alterações como medidas com o equipamento 

completamente fechado, retirada da tampa superior do gabinete, retirada da conexão 

com o terra da rede elétrica, e até mesmo retirada da placa do gabinete do produto. 

Testes estes a fim de comparar resultados e identificar se o conversor estático possui 

problemas de emissão de interferências eletromagnéticas, e também se o seu 

gabinete é eficaz como blindagem. Para facilitar o entendimento dos testes realizados 

na figura 21, é apresentado o conversor com blindagem e sem blindagem para 

exemplificar.  

 

Figura 21 – (a) Conversor com Blindagem, (b) Conversor sem Blindagem 

 

     Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

Na figura 22, é apresentado o conversor com ligação ao terra da rede 

elétrica, e também quando retirado está conexão com o aterramento.  

 

 

 



41 

 

 

Figura 22 – (a) Conversor com Aterramento, (b) Conversor sem Aterramento 

 

  Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

Na tabela 1 será apresentado quais foram os testes realizados com o 

conversor tanto para EMI radiada quanto para conduzida.  

Tabela 1 – Relação de Testes de EMI Realizados com o Conversor 

 Teste EMI 

Radiada 

Teste EMI 

Conduzida 

 

 

 

220V 

Conversor Fechado com aterramento X X 

Conversor Aberto com aterramento X  

Conversor Fechado sem aterramento X X 

Conversor Aberto sem aterramento X  

Placa do Conversor aterrada e fora do gabinete  X 

Placa do Conversor não aterrada e fora do 

gabinete 

X X 

 

 

110V 

Conversor Fechado com aterramento  X 

Conversor Fechado sem aterramento  X 

Placa do Conversor aterrada e fora do gabinete  X 

Placa do Conversor não aterrada e fora do 

gabinete 

 X 

Fonte: Próprio Autor (2019). 
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4.3 Resultados de EMI Radiada 

Os testes foram realizados dentro de uma faixa de frequência de 30 MHz 

até 1 GHz, onde as radiadas são mais significativas.  

O primeiro teste realizado foi com o conversor funcionando dentro de seu 

gabinete, da forma como é comercializado, principalmente para área de informática. 

Conforme as posições anteriormente definidas para teste, foi posicionado 

a fonte dentro da câmara anecóica para se retirar os sinais de cada uma das posições. 

Na Figura 23, está representado a fonte posicionada na posição X dentro da câmara 

anecóica, e na figura 24 o resultado do gráfico de EMI radiada para essa posição. 

 

Figura 23 – Posição X 

 

    Fonte: Próprio Autor (2019). 
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Figura 24 – Resultado de EMI Radiada na posição X 

 

        Fonte: Próprio Autor (2019). 

Na figura 25, a fonte foi colocada na posição Y, e obtido seu gráfico como 

mostrado na figura 26. 

Figura 25 – Posição Y 

 

Fonte: Próprio Autor (2019). 
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Figura 26 – Resultado de EMI Radiada na posição Y 

 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

Representado na figura 27 a posição Z da fonte e seu resultado na figura 

28 para o teste de EMI. 

Figura 27 – Posição Z 

 

      Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

 



45 

 

 

Figura 28 – Resultado de EMI Radiada na posição Z 

 

 Fonte: Próprio Autor (2019). 

Para melhor comparação, na figura 29 são apresentados os resultados das 

3 posições, cada uma com uma cor equivalente. Para a posição X é determinado a 

cor azul, para a posição Y é definido pela cor verde e, finalmente, a posição Z 

representado pela cor rosa. Os picos em torno de 50 MHz são sinais ruidosos emitidos 

pelo conversor devido a frequência de chaveamento em que o conversor, para estes 

testes, estava operando. 

Figura 29 – Resultado de EMI Radiada nas 3 posições (X, Y, Z) 

 

     Fonte: Próprio Autor (2019). 
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Com está imagem dos 3 gráficos, nota-se que em funcionamento com o 

gabinete fechado, a posição Y apresenta curvas  de sinais de frequência maiores, 

estas curvas aparentes referentes aos sinais ruidosos emitidos pelo conversor 

estático. Analisando a estrutura do gabinete, podemos verificar que existem aberturas 

para a ventilação da fonte, que na posição Y estão direcionadas para cima. Na parte 

superior, dentro da câmara anecóica está posicionada a antena para medição dos 

sinais. Logo, pode-se concluir que a blindagem é mais eficiente, confinando maior 

parte do sinal ruidoso dentro do equipamento, porém na existência de aberturas na 

blindagem, pode ocorrer a fuga destes sinais possibilitando a interferência em outros 

sistemas que estejam em funcionamento próximo a fonte. 

No segundo teste foi retirado a tampa superior da fonte, porém a placa 

ainda continua presa a parte inferior. Na figura 30 está representada a posição X para 

este novo teste, o resultado é apresentado na figura 31. 

 

Figura 30 – Posição X sem tampa superior do gabinete 

 

      Fonte: Próprio Autor (2019). 
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Figura 31 – Resultado de EMI Radiada na posição X sem tampa superior 

 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

Na figura 32 é apresentado a fonte sem tampa superior na posição Y, e o 

resultado para esta posição mostrado na figura 33. 

Figura 32 – Posição Y sem tampa superior do gabinete 

 

  Fonte: Próprio Autor (2019). 
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Figura 33 – Resultado de EMI Radiada na posição Y sem tampa superior 

 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

A posição Z sem a tampa superior do gabinete, é mostrada na figura 34, e 

na figura 35 o resultado.  

Figura 34 – Posição Z sem tampa superior do gabinete 

 

 Fonte: Próprio Autor (2019). 
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Figura 35 – Resultado de EMI Radiada na posição Z sem tampa superior 

 

 Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

Apresentando os 3 sinais no mesmo gráfico na figura 36 para melhor 

compreensão, onde posição X está representado na cor azul, posição Y na cor verde 

e posição Z na cor rosa.  

Figura 36 – Resultado de EMI Radiada nas 3 posições (X, Y, Z) sem a tampa superior 

 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

Neste teste houve um aumento dos sinais ruidosos emitidos, em todas as 

posições, o que no teste anterior era mais perceptível na posição em que o gabinete 

tinha uma maior abertura no gabinete metálico. Agora com a retirada da tampa 

superior a blindagem perdeu uma grande área deixando exposto a placa, dessa forma 
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os sinais são emitidos para fora do equipamento pelo ar mais facilmente, podendo 

interferir em produtos próximos. 

No terceiro teste realizado foi feita a retirada do cabo de aterramento do 

gabinete, o qual estava diretamente ligado ao terminal que se conecta com o fio terra 

da rede elétrica. Nesta fonte de alimentação ele é preso junto a placa no gabinete por 

um parafuso. Na figura 37 podemos observar este cabo de aterramento que foi 

desconectado do gabinete. 

Figura 37 – Cabo de Aterramento do Gabinete 

 

            Fonte: Próprio Autor (2019). 

Então para este teste foi retirado está conexão do gabinete com o terra e 

novamente foi fechado o gabinete com a tampa superior. Na figura 38 é apresentado 

o gabinete novamente fechado, porém sem aterramento da placa e blindagem. 
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Figura 38 – Conversor com gabinete fechado e sem aterramento. 

 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

 Na figura 39 temos o resultado dos testes nas 3 posições, a posição X 

sendo representado na com azul, posição Y na cor verde e Z na cor rosa.  

Figura 39 – Resultado de EMI Radiada nas posições X, Y, Z com gabinete fechado e sem 

aterramento 

 

Fonte: Próprio Autor (2019). 
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O simples fato de retirar o aterramento do gabinete da fonte, piorou a 

eficiência dessa blindagem. Os picos desses sinais ruidosos captados aumentaram e 

também a faixa de frequência em que esse ruído abrange.  

No quarto teste, a proposta foi de fazermos o mesmo teste ainda sem a 

conexão do terra da rede elétrica ao gabinete, porém foi retirada a tampa superior 

novamente. Na figura 40, está representado a fonte aberta com o fio terra 

desconectado do gabinete, o resultado deste teste é mostrado na figura 41, com a 

mesma equivalência de cores dos testes anteriores para as posições.  

Figura 40 – Fonte sem Tampa Superior e sem Conexão com Terra da Rede 

 

          Fonte: Próprio Autor (2019). 

Figura 41 – Resultado de EMI Radiada nas posições X, Y, Z com gabinete aberto e sem 

aterramento 

 

    Fonte: Próprio Autor (2019). 



53 

 

 

Para estes resultados do teste com gabinete aberto e sem aterramento, 

percebemos que não houve muita mudança para o teste em que o gabinete estava 

fechado. Os picos ainda continuam maiores e os sinais ruidosos abrangem no mínimo 

uma faixa de frequência de 100 MHz. 

No quinto experimento foi definido a retirada da placa inteira do conversor 

para fora do gabinete, não tendo conexão nenhuma com o gabinete e fio de 

aterramento. Na figura 42 é representado a placa do conversor estático totalmente 

exposto sem blindagem alguma, e na figura 43 os gráficos do resultado neste teste, 

com as mesmas equivalências de cores dos testes anteriores.  

Figura 42 – Placa do Conversor totalmente fora do Gabinete e sem Aterramento 

 

          Fonte: Próprio Autor (2019). 
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Figura 43 – Resultado de EMI Radiada nas posições X, Y, Z placa fora do gabinete e sem 

aterramento 

 

      Fonte: Próprio Autor (2019). 

Neste último teste pode percebemos que tanto os picos dos sinais como a 

faixa de frequências aumentaram. Logo pode-se concluir que a placa deste conversor 

tem problemas na geração de EMI, e que tanto o gabinete metálico como blindagem, 

quanto o aterramento ajudam a confinar internamente, grande parte desses ruídos 

provenientes deste produto.  

 

4.4 Resultados de EMI Conduzida 

Os testes foram realizados em uma faixa de frequência de 100 kHz à 300 

MHz. Os testes de EMI conduzida foram realizados tanto na tensão da rede elétrica 

de 220 V, quanto na tensão de 110 V através da LISN presente na configuração para 

a realização dos testes.  

O primeiro teste foi feito com o gabinete metálico do conversor fechado 

como comercializado, alimentado por uma tensão de 220 V da rede elétrica. Na figura 

44, é apresentado o resultado deste experimento.  
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Figura 44 – Resultado de EMI Conduzida Fonte com Gabinete e Alimentado em 220 V 

 

            Fonte: Próprio Autor (2019). 

No gráfico, o resultado é apresentado na curva em azul mais escuro, o azul 

mais claro é uma curva de referência do teste, e a linha em vermelho é a norma EN 

55022 classe B, que abrange a categoria deste conversor estático comercializado. 

Nota-se que os picos do sinal medido estão ultrapassando a norma, confirmando que 

o produto possui problemas com emissões de ruídos eletromagnéticos de forma 

conduzida. 

No segundo teste, foi alterada só a tensão de alimentação, agora 

alimentado em 110 V da rede elétrica, com o gabinete. Na figura 45, o resultado. 
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Figura 45 – Resultado de EMI Conduzida Fonte com Gabinete e Alimentado em 110 V. 

 

            Fonte: Próprio Autor (2019). 

Neste resultado, obtivemos um pequeno aumento no pico do sinal para 

99.73dBµV em uma frequência de 361,50 kHz. Porém, o sinal médio teve uma 

redução nos níveis.  

A alteração para os próximos dois testes foi a retirada da conexão do cabo 

de aterramento com o gabinete, mantendo a placa presa ao gabinete, novamente nas 

duas tensões de alimentação. Na figura 46, temos o resultado do teste com o 

conversor dentro do gabinete, mas sem aterramento, alimentado em 220V. 
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Figura 46 – Resultado de EMI Conduzida Fonte com Gabinete e Alimentado em 220 V  

sem aterramento 

 

             Fonte: Próprio Autor (2019). 

Ao retirar a conexão com o aterramento, podemos observar os picos dos 

sinais diminuíram, o pico mais alto diminuiu para um valor de 89.51dBµV em uma 

frequência de 357kHz, mas ainda ultrapassando os parâmetros da norma.  

Na figura 47, é apresentado a mesma configuração sem aterramento do 

gabinete, porém alimentado em 110 V vindos da rede elétrica.  
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Figura 47 – Resultado de EMI Conduzida Fonte com Gabinete e Alimentado em 110 V  

sem aterramento 

 

           Fonte: Próprio Autor (2019). 

Os níveis dos picos diminuíram um pouco, mas não baixou de 90dBµV 

como no teste em 220 V.  

Seguindo com os testes, foi retirado a placa do conversor do gabinete, não 

mantendo nenhuma ligação com a estrutura metálica, porém retornamos com a 

ligação de terra com a placa. Na figura 48, é mostrado a imagem do conversor em 

teste, ligado a 220V na rede elétrica, e na figura 49 o resultado do experimento. 

Figura 48 – Conversor fora do Gabinete e com fio Terra conectado a Placa 

 

   Fonte: Próprio Autor (2019). 
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Figura 49 – Resultado de EMI Conduzida Fonte fora do Gabinete e Alimentado em 220 V  

com aterramento da Placa 

 

            Fonte: Próprio Autor (2019). 

Com este resultado, notamos que os níveis do sinal medido diminuíram 

consideravelmente, apesar de ainda estarem fora da norma. Percebemos que o 

gabinete metálico pode influenciar na propagação de EMI conduzida. 

No próximo teste, foi alterada a tensão de alimentação para 110 V, 

mantendo a placa do conversor aterrada e fora do gabinete. Na figura 50 é 

apresentado o resultado.  
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Figura 50 – Resultado de EMI Conduzida Fonte fora do Gabinete e Alimentado em 110 V  

com aterramento da Placa 

 

             Fonte: Próprio Autor (2019). 

Já os testes de EMI conduzida feito sem o gabinete em 110 V da rede 

elétrica, mas com o aterramento da placa, não apresentou diminuição no sinal, apenas 

entrou nos parâmetros aceitáveis da normal em frequências mais altas.   

Para os próximos testes, foi mantida a placa do conversor estático fora do 

gabinete, porém retiramos a ligação com o terra da rede elétrica. Na figura 51, é 

mostrado o resultado deste experimento ligado a 220 V. 
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Figura 51 – Resultado de EMI Conduzida com Fonte fora do Gabinete e Alimentado em 220 V  

sem aterramento da Placa 

 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

Neste resultado, notamos uma melhora quando se retira o gabinete e o 

aterramento da placa, mas ainda ultrapassando a norma para o produto, com um 

maior pico de 78dBµV do sinal medido.  

No último teste realizado, foi então alimentado a fonte com 110 V da rede 

elétrica, mantendo a placa fora do gabinete e sem aterramento. Na figura 52 é 

apresentado o resultado. 
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Figura 52 – Resultado de EMI Conduzida com Fonte fora do Gabinete e Alimentado em 110 V  

sem aterramento da Placa. 

 

          Fonte: Próprio Autor (2019). 

Com este teste foi obtido uma diminuição dos picos em alimentação 110 V 

da rede, um pico máximo do sinal de 78.02dBµV em uma frequência de 361.5 kHz.  

 

4.5 Comparações de Resultados 

Para uma melhor análise dos resultados e obtenção de uma melhor 

conclusão, serão feitas comparações entre alguns dos resultados já mostrados 

anteriormente, a fim de concluir questões que foram propostas no início desta 

pesquisa. Na tabela 2, está apresentado a relação de comparações que serão feitas 

com os resultados obtidos nos testes de EMI radiada. 

Tabela 2 – Comparações de resultados de EMI radiada 

Conversor aterrado com gabinete 

fechado 

X Conversor sem aterramento com 

gabinete fechado 

Conversor aterrado com gabinete 

fechado 

X Placa do conversor sem aterramento 

e fora do gabinete 

Fonte: Próprio Autor (2019). 
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A primeira comparação será em relação a atuação do fio de aterramento 

do gabinete e da placa do conversor estático. Foram comparados os testes do 

conversor fechado com e sem aterramento. Na figura 53 o resultado do conversor 

fechado com aterramento, e na figura 54 o resultado do conversor fechado sem 

aterramento. 

Figura 53 – Conversor Aterrado e Gabinete Fechado 

 

         Fonte: Próprio Autor (2019). 

Figura 54 – Conversor sem Aterramento e Gabinete Fechado 

 

         Fonte: Próprio Autor (2019). 

Nesses resultados, a diferença consiste na conexão do conversor estático 

ao fio de aterramento da rede elétrica. Notamos que sem aterramento o conversor 

possui uma emissão de sinais eletromagnéticos maiores. Logo, o conversor como é 

comercializado, possui menor nível de sinais emitidos, pois a blindagem e o 

aterramento garantem uma menor emissão de sinais ruidosos.  
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A segunda comparação foi para concluirmos sobre a efetividade da 

blindagem, onde comparamos um resultado na figura 55 em que o conversor está em 

seu gabinete fechado e aterrado, e outro resultado da figura 56, onde a placa do 

conversor está exposta, totalmente fora do gabinete (sem blindagem) e sem 

aterramento.  

Figura 55 – Conversor Aterrado e Gabinete Fechado 

 

         Fonte: Próprio Autor (2019). 

Figura 56 – Placa do Conversor Exposta, sem aterramento e sem blindagem 

 

         Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

Nessa comparação pode-se concluir que a blindagem é eficaz no 

confinamento de sinais ruidosos, pois esta reduz os níveis de sinais emitidos do 

conversor estático, assim evitando que este conversor interfira no funcionamento de 

outros sistemas. A técnica de blindagem juntamente com o aterramento utilizados no 

conversor, se mostram eficazes contra a emissão de EMI radiada.  
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Agora uma análise da influência da blindagem e aterramento do ponto de 

vista de EMI conduzida. Na tabela 3, está apresentado a relação de comparações que 

serão feitas com os resultados obtidos nos testes de EMI conduzida.  

 

Tabela 3 – Comparações de resultados de EMI conduzida 

Conversor aterrado com gabinete e 

alimentado em 220V 

X Placa do conversor sem aterramento 

e fora do gabinete, alimentação 220V 

Conversor aterrado com gabinete e 

alimentado em 110V 

X Placa do conversor sem aterramento 

e fora do gabinete, alimentação 110V 

Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

Na primeira comparação, obteremos a diferença no comportamento do 

conversor estático com blindagem e aterramento, e quando estes são retirados 

deixando o conversor totalmente exposto. Na figura 57, o resultado do teste com o 

conversor alimentado em 220V, aterrado e com gabinete fechado, assim como é 

comercializado. Na figura 58 o resultado do teste com a placa do conversor estático 

exposto sem blindagem e sem aterramento também alimentado por 220V da rede 

elétrica.  
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Figura 57 – Conversor Aterrado e Gabinete Fechado, alimentado em 220V 

 

          Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

Figura 58 – Placa do Conversor Exposta, sem aterramento e sem blindagem, alimentado em 

220V 

 

          Fonte: Próprio Autor (2019). 

 

Nessa comparação podemos notar que os níveis do sinal medido foram 

reduzidos quando a placa do conversor foi retirada do gabinete e também o 
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aterramento com a rede. Apesar de o resultado ainda ultrapassar a norma, obtivemos 

uma boa redução da emissão de sinais ruidoso. 

Na segunda comparação feita de EMI conduzida temos na figura 59 o 

conversor com seu gabinete fechado e aterrado, alimentado em 110 V. Já na figura 

60, temos o conversor totalmente exposto, sem blindagem e sem aterramento da 

placa.  

Figura 59 – Conversor Aterrado e Gabinete Fechado, alimentado em 110V 

 

                  Fonte: Próprio Autor (2019). 

Figura 60 – Placa do Conversor Exposta, sem aterramento e sem blindagem, alimentado em 

110V 

 

                    Fonte: Próprio Autor (2019). 

Podemos notar o mesmo comportamento da comparação anterior, onde os 

níveis do sinal de EMI conduzida gerado pela fonte, tem uma redução quando 
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retiramos a blindagem e a conexão com o terra da rede elétrica. Logo podemos 

concluir que a placa estar conectada ao gabinete e ao terra é um problema do ponto 

de vista de EMI conduzida. Isto está diretamente relacionado ao modo de propagação 

estudado na revisão de literatura, onde correntes de modo comum encontram no fio 

de aterramento um caminho de retorno, levando estes sinais de EMI para a rede 

elétrica, assim contaminando-a com sinais ruidosos gerados no conversor. 
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5 CONCLUSÃO 

A escolha do tema para esta pesquisa tem por motivação estudar e 

analisar os conceitos de EMC aplicados em equipamentos eletrônicos em seu 

funcionamento. Para chegar ao objetivo, foi feita uma pesquisa em materiais na área 

de compatibilidade eletromagnética, assim como um estudo sobre como são 

realizados os testes em aparelhos eletrônicos a fim de comprovarmos os conceitos 

teóricos.  

Inicialmente, foi realizado uma revisão bibliográfica sobre compatibilidade 

eletromagnética, conceitos de interferência eletromagnética, técnicas de blindagem, 

e sobre o conversor utilizado para aplicação deste estudo na prática, assim como 

configurações para medições de EMI no produto.  

Após o estudo teórico sobre EMC, foi realizado um levantamento da 

topologia do circuito do conversor estático escolhido, para aplicação dos testes, sua 

estrutura de potência e chaveamento.  

Dois estudos foram feitos através dos testes realizados, um do ponto de 

vista de EMI radiada e outro do ponto de vista EMI conduzida. Os resultados 

ajudaram a entender melhor as formas de propagação da EMI gerada pelo conversor 

estático, já que conclui-se que este conversor em estudo possui problemas de 

emissão de sinais ruidosos como visualizado nos testes realizados. 

Com este trabalho, conclui-se que a técnica da blindagem aplicada pela 

fabricante do conversor, mostra-se muito eficaz, pois a blindagem através do 

gabinete metálico juntamente com a técnica de aterramento reduz bastante a 

emissão de sinais ruidosos para fora do equipamento, garantindo um funcionamento 

dentro da norma, permite-se uma integração entre este conversor estático com outros 

equipamentos eletrônicos sem causar danos ao funcionamento destes sistemas 

próximos. Dentre as duas técnicas utilizadas pelo fabricante, a técnica de blindagem 

e também de aterramento à rede elétrica, com base nos gráficos obtidos nos testes, 

conclui-se que a técnica mais eficaz na mitigação de EMI foi a de aterramento do 

conversor estático à rede elétrica. 

Porém, as mesmas técnicas que se mostram eficazes para EMI radiada, 
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em EMI conduzida são prejudiciais. Com os resultados dos testes, podemos concluir 

que o fato de o gabinete ser de um material metálico e com seu aterramento à rede 

elétrica, aumenta a emissão de sinais ruidosos pelo cabo de força, injetando estes 

sinais indesejados na rede elétrica. Esses ruídos propagam-se por meio de correntes 

de modo comum devido essa ligação com o terra da rede elétrica. Com os níveis de 

sinais detectados pelos testes, esses ruídos podem influenciar em outros 

equipamentos que estejam ligados a mesma rede, causando um mau funcionamento. 

Para futuros trabalhos nesta área, sugere-se estudos sobre técnicas 

existentes para redução na emissão de sinais ruidosos e aplicação das mesmas 

técnicas de modo que sejam mais eficientes tanto para evitar emissão de EMI radiada 

como EMI conduzida. 
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