
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA CONDUZIDA EM AMBIENTE CLÍNICOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE BRAZ CUBASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): TAUAN OLÉA AIROLDI, MÁRCIO DE FARIAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANTONIO CARLOS DA CUNHA MIGLIANOORIENTADOR(ES): 



INTRODUCÃO 

A interferência eletromagnética, também conhecida como EMI 

(“Electromagnetic Interference”), ocorre por meio de emissões, na forma conduzida 

ou irradiada entre equipamentos eletro-elétricos, sendo um aparelho o emissor e um 

outro receptor (vítima). 

A Federal Communications Commission (FCC) nos Estados Unidos 

regulamenta níveis máximos de emissões e o quanto um aparelho deve ser imune a 

estas interferências. Esses níveis máximos são apresentados em normas publicadas 

e revisadas regularmente, distinguindo-se entre equipamentos comerciais ou 

militares. Todo circuito eletroeletrônico gera campos eletromagnéticos no ambiente, 

transformando o mesmo em uma fonte de interferência eletromagnética, e se 

existindo algum vinculo entre a fonte e o equipamento vítima, como por exemplo, o 

cabo de alimentação ou a proximidade, ocorre uma transferência de energia 

eletromagnética entre os aparelhos por condução ou irradiação. Para algumas 

interferências, o equipamento receptor reage em ressonância com emissor, podendo 

ser danificado, provocar mau funcionamento ou diminuir sua vida útil. 

 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como finalidade realizar um estudo das emissões 

eletromagnéticas em laboratório odontológico e verificar as possíveis causas dos 

danos nos equipamentos, também serão discutidas soluções para redução dessas 

interferências no ambiente, visto à fragilidade e a importância de bom funcionamento 

de um equipamento em um laboratório odontológico. 

 

METODOLOGIA 

Para ser realizado o teste de compatibilidade eletromagnética foi utilizando o 

software, E7415-90021 da Agilent Technologies com o analisador de espectro 

Agilent / HP E7405A conectado ao LISNs Hp 11967D (10A) através do cabo “HP 

11966L Coaxial Cable (type-N)”. 

Equipamentos que operam motores por chaveamento são os mais propícios a 

emitirem interferências para a rede elétrica, podendo prejudicar equipamentos 

próximos ao emissor. Pela alta quantidade de equipamentos no Laboratório de 

Odontologia da Universidade Braz Cubas, as cadeiras odontológicas da fabricante 



“Kavo” de modelo T-4, fabricação datada de 1998 na Alemanha, foram eleitas como 

uma grande possibilidade de inconformidade com a Norma testada. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para realizar os testes com o equipamento escolhido, foi realizado primeiro 

análise do ruído de fundo do Laboratório, foi aplicada a Norma americana FCC parte 

15; Classe B Conduzida. Os limites da norma FCC 15, estão nas figuras (1) e (2). 

Nota-se que os limites exigidos em 450KHz estendendo-se até 30MHz. As classes A 

e B também possuem limites distintos. Ao separar o que é EMC do equipamento 

com o do laboratório, visando maior confiabilidade do teste de EMC no equipamento. 

Com a Norma carregada no equipamento, é realizada uma análise da rede 220 volts 

do laboratório, podemos observar na Figura (3) que o laboratório está abaixo do 

limite estabelecido da norma em vermelho. Isolando o equipamento da rede, é 

realizada uma segunda análise apenas do equipamento, subtraindo a interferência 

da rede do laboratório obtendo as interferências emitidas pelo equipamento. 

Figura (1) Figura (2) 

Figura(3) Figura(4) 

 

 

Após obter diversos dados de EMC foi possível concluir que o equipamento 

se encontra fora da norma FCC que regulamenta emissões eletromagnéticas no 

Brasil como mostra a figura (4), sendo assim fica claro que a vida útil dos 

equipamentos situados nesse ambiente onde compartilham a mesma rede elétrica 



estão propícios a apresentarem defeito ou o mau funcionamento podendo gerar 

harmônicos e como consequência causar a distorção do fator de potência 

aumentando o consumo de energia elétrica e gerando multas de qualidade de 

energia pela distribuidora de energia local. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A utilização de filtros eletrônicos (ativos) ou de ferrite (passivos) para 

atenuação ou até mesmo eliminação destas interferências que estão acima do limite 

estabelecido se da como suma importância neste ambiente delicado.  

O filtro de ferrite, que é uma cerâmica frágil semi-magnética, que pode ser formada a 

partir de diversos óxidos metálicos, como ferro, manganês, níquel ou zinco, que são 

as formas mais comuns de ferrita, por ser mais ecologicamente sustentável, 

econômico pelo seu baixo custo de aquisição e manutenção, é a mais indicada para 

atenuação destas interferências. 

Outro método é a utilização de filtros passa faixa do tipo LC, ou seja, são 

filtros eletrônicos que utilizam indutores e capacitores para atenuar ou eliminar 

interferências, distúrbios e ruídos gerados na rede elétrica. Eles também têm a 

capacidade de atenuação de transientes assegurando a operação de equipamentos 

eletrônicos com maior segurança, tem um custo elevado para aquisição e são 

passiveis de manutenção em sua vida útil por queima ou mau funcionamento. 
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