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1. Resumo 

Com o desenvolvimento de tecnologias, está cada vez mais simples e mais rápido 

produzir equipamentos elétricos como os motores, fontes, placas de computadores, 

televisores, entre outros. Sistemas normativos internacionais exigem uma série de 

procedimentos rigorosos visando a qualidade e a segurança na produção destes 

equipamentos, com intuito de estabelecer uma instalação elétrica saudável e livre de 

ruídos. Os artefatos harmônicos ainda são incompreendidos no universo popular, 

sendo o aspecto mais importante na qualidade de energia. Estes provocam o 

aquecimento dos condutores e são responsáveis por: sobretensões, faltas, falhas 

prematuras dos equipamentos e disparos indevidos de disjuntores. De acordo com a 

breve premissa do assunto, o artigo abordará a fundo análises de espectro com 

equipamentos e softwares apropriados, a fim de detectar e corrigir interferências 

eletromagnéticas (EMI), observando normas internacionais. 

    

2. Introdução 

A grande parte dos equipamentos eletrônicos sofrem perdas de desempenho 

durante sua operação, essas perdas podem ser originadas de interferência 

eletromagnética (EMI) em razão da variação de energia elétrica fornecida pelas 

concessionárias. A EMI é a energia que prejudica a operação de qualquer 

equipamento e é ocasionada por surtos na rede elétrica, os quais podem ocorrer de 

várias formas, tais como a abertura e fechamento de interruptores, descargas 

eletrostáticas (ESD) e descargas elétricas atmosféricas. A propagação de 

relâmpagos é um evento natural e conhecido como fonte de ruídos 

eletromagnéticos. O Brasil é um dos países de maior ocorrência de relâmpagos no 

mundo, por ter grande extensão territorial e por encontrar-se em uma região tropical 

[1].  Essas emissões, oriundas desse fenômeno natural, se propagam ao longo das 

linhas de transmissão elétrica, podendo alcançar milhares de quilômetros [2], 

provocando assim irregularidades no espectro eletromagnético. 

O índice ceráunico é a incidência de raios numa determinada região, em um 

intervalo de um ano, e é mensurado com base em detectores de direção magnética 

(MDF). A região de Mogi das Cruzes – SP é uma área com elevado nível ceráunico, 

o maior responsável por surtos energéticos, estes perturbam sistemas residências e 

industriais, onde a EMI é mais frequente em função do uso de equipamentos 

indutivos. 



   

3. Objetivos 

A fim de entender os efeitos caóticos das descargas atmosféricas serão elaborados 

estudos de casos junto a materiais teóricos e possíveis soluções de filtragem com 

materiais cerâmicos e eletrônicos, observando o comportamento eletromagnético 

com analisadores de espectro.  

 

4. Metodologia 

Um filtro tem como função básica, comportar-se conforme o sinal a ele aplicado, 

permitindo a passagem de determinadas frequências e bloqueando as demais de 

acordo com sua tecnologia embarcada, sendo assim classificados como filtros: 

passivos (composto por resistores, capacitores e indutores) e ativos (fabricado com 

base nos dispositivos eletronicos). 

A ferrita (ferro alfa) é um modelo de material metálico constituído de ferro puro que 

possuí alta permeabilidade magnética, baixa capacitância e alta performance 

resistiva, características atribuídas para o uso em baixas potências e alta indutância, 

a qual cobre respectivamente faixas de frequência de 0,5 a 100 MHz e 1 KHz a 1000 

MHz, esse material é geralmente usado para conter fenômenos de EMI, pois atinge 

bons resultados nessas faixas de frequência. Na “Eq. (1)” observa-se que a 

indutância dos anéis de ferrite está relacionada com a permeabilidade do material, 

com a permeabilidade no espaço onde se encontra e com as dimensões do anel. 

                Figura   (1) 

onde: L = indutância em Henrys (H);                µr= permeabilidade do núcleo do material;                   

          µ0= permeabilidade do espaço livre       N = número de voltas;  

          a =  área da secção transversal do enrolamento em metros quadrados; 

          l = comprimento do enrolamento em metros 

 

5. Desenvolvimento 

O experimento foi realizado com o intuíto de mostrar a análise de espectro os ruídos 

apresentados pela rede e a soma de ruídos após uma carga emissora de ruídos ser 

acrescentada. Na simulação utilizamos um motor AC representado como carga 

indutiva e o energisamos por uma rede de teste. Para dissecção utilizamos um 

analisador de espectro  (Agilent) para análise em relação a frequência e um LISN 



para isolar o sistema de alimentação do sistema a ser acrescentado. A conjectura foi 

realizada através de um software que contempla as normas internacionais da FCC 

(Federal Communications Comission) [Fig 2], que regulamenta o uso das 

comunicações não guiadas (via radio) e guiadas (por meio físico), bem como as 

interferências causadas pelos equipamentos. 

Observamos a linha retínea sendo o limite aceitável da normal FCC e o espectro em 

verde sendo a rede de alimentação disponível no laboratório de testes. Com o 

acréscimos do motor a fim de simularmos uma carga “know-how” (prática) 

observamos no espectro em vermelho ruídos nitidamente maiores aos já 

disponibilizados pela rede instalada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura (2) 

6. Resultados Preliminares 

A solução do problema parte do teste de acomplamento com anéis de ferrite no 

cabo de alimentação do motor que filtrará os ruídos por electromagnetismo e não 

prejudicará o fluxo de corrente, mantendo a indutância necessária para o 

funcionamento da carga. A comprovação parte com a visualização do espectro na 

cor azul [figura 2]. Observamos que o espectro após filtragem resulta na 

compatibilidade magnética aceita na FCC. 

De acordo com experimento realizado, observamos que o filtro de ferrite minimizou o 

ruído do motor a ser aplicado na rede de tal forma que o mesmo fosse aceito pela 

norma internacional FCC. O motor analisado é de fabricação antiga e para os 

resultados esperados foi muito satisfatório, pois atendeu o objetivo inicial de 

adequação a norma, observou-se também que o elemento ferromagnético reprimiu 

uma longa faixa no espectro ao qual poderia representar altas frequências 

produzidas por efeito de raios. 
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