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RESUMO 

 

O tema “ Compatibilidade Eletromagnética” – EMC atualmente vem sendo assunto 

de destaque devido aos crescentes e constantes avanços tecnológicos desde os 

setores comerciais até nos domiciliares, nota-se um grande interesse por 

equipamentos eletrônicos em especial os sem fios, portanto para que haja 

estabilidade entres toso os equipamentos de forma harmônica precisa-se que os 

equipamentos tenham compatibilidade um com outro, que não causem 

Interferências Eletromagnética (EMI), muitas vezes não percebe-se as 

consequências causadas por eletrônicos, “poluição” do espectro de frequência 

deixada por estes parelhos no ambiente. É importante que aparelhos eletrônicos 

funcionem de modo compatível quando expostos a ambientes eletromagnéticos, 

para obter-se o perfeito funcionamento, um ponto essencial para que se alcance o 

melhor desempenho do aparelho é necessário o entendimento da interferência do 

ruído eletromagnético, qual é responsável pela interferência gerada em aparelhos 

eletrônicos, este estudo objetiva entender e demonstrar como as perturbações da 

interferência eletromagnéticas originam-se, analisar seus principais efeitos, e 

apresentar as formas existentes de imunizar aparelhos eletrônicos quanto a EMI, 

usando dos conceitos de Compatibilidade Eletromagnética (EMC). Os conceitos são 

oriundos de normas que regulamentam a EMI, as interferências eletromagnéticas 

em equipamentos eletrônicos, partindo dessa premissa ficam evidentes a 

obrigatoriedade da aplicação das técnicas a fim de reduzir a EMI. 

 

Palavras-Chave: Compatibilidade Eletromagnética. Interferência. Produto 

Eletroeletrônico. Ruído eletromagnético.  

 

INTRODUÇÃO 

  

Atualmente o mundo passa constantemente por avanços tecnológicos de 

forma tão acelerada, cada dia surge um novo produto, uma nova tecnologia, os 

equipamentos eletroeletrônicos estão ganhando cada dia mais espaço na vida das 

pessoas, tornando-se ferramentas indispensáveis, do mesmo modo para as 

empresas, sendo também um mercado muito acirrado para os profissionais que 

desafiam-se a explorar e produzirem aparelhos eletrônicos, diariamente este 
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profissional tem que atualizar-se e superar-se, atualizações constantes de novos 

conceitos a serem adquiridos, superados e entendidos, inovando a todo instante, 

trazendo ao mercado produtos competitivos tanto em tecnologia quanto em custo, 

visto que muitas vezes a parte orçamentária é reduzida tendo em vista os processos 

que os equipamentos necessitam, tais como testes, entretanto nota-se por meio 

deste estudo que as fases dos projetos em geral são compridas a rigor. 

 No presente estudo aborda-se especialmente o tema interferência 

eletromagnética (EMI) em sistemas de telecomunicações, sendo está caracterizada 

por uma interferência de origem eletromagnética, causado nos aparelhos eletrônicos 

maus funcionamento, baixo desempenho de um ou mais componentes. 

 Descrita como um campo ou onda elétrica ou magnética a interferência 

eletromagnética pode ou não danificar o aparelho, podendo ser proposital ou 

acidental as interferências, bem como natural ou artificial. 

 Tratando de interferências naturais, pode-se citar as atmosféricas como, por 

exemplo, descargas atmosféricas e ventanias, sendo causas naturais de EMIS, 

outro exemplo são manchas solares quais interferem na telecomunicação, por meio 

de radiação cósmica. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente estudo é identificar os principais causadores de 

interferências elétricas e esclarecer por meio da literatura disponível que fazendo-se 

uso de normas regulamentadoras e do conhecimento por parte dos profissionais que 

fabricam eletroeletrônicos que a possibilidade de melhorias é significativa, por meio 

de teses, emissões conduzidas, radiadas, considerando no decorrer do processo do 

projeto de cada circuito quanto aos seus converses, bem como a escolha assertiva 

da topologia para minimização do EMC até mesmo na implantação de filtros de EMI 

– Interferência Eletromagnética no setor de telecomunicações. 

 

METODOLOGIA 

 

Como base para este estudo foi feito levantamento em uma central de grande 

porte, qual apresenta cargas elevadas e não lineares e essenciais, partindo dessa 

precisa a empresa necessita de um sistema próprio de geração de energia elétrica. 
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Abaixo tem-se a Figura 1 qual represente a topologia normal para sistemas de 

cargas essenciais, utilizadas em centrais de telefonia de porte maximizado, qual é 

enfoque deste estudo, um dos pontos destacados na figura é com relação 

alimentação das cargas por meio do grupo gerador. 

Figura 1 -Topologia 

 

Fonte: Pinheiro, (2010). 

Observa-se na Figura 1 que alimentação do sistema por ser alimentado tanto 

pela concessionária quanto pelo Quadro Geral de Entrada (QGE) ou pela USCA 

(Unidade Supervisora de Corrente Alternada), bem como retificador, inversor 

estático e baterias. 

Partindo de condições habituais, ou seja, fornecimento de energia elétrica por 

parte da empresa, o normal seria a chave S1 faz transferia para o ponto P, 

alimentando as cargas e retificador. O retificador alimenta equipamentos que 

operam com CC, mantendo a recarga das baterias (chave S2 fechada). 

Partindo de situações adversas e anormais no fornecimento de energia por 

parte da empresa, a Unidade Supervisora de Corrente Alternada, é responsável pela 

transmissão para contato da chave S1 para o lado R. A chave S4 em geral mantem-

se fechada, no processo de transições da chave em posicionamento P para a 

Posição S. Quanto às repetições das estações normalmente não possuem 

inversores. 

O local dos testes foi a partir da topologia em condições corretas, com suas 

cargas sendo alimentada pela empresa, foram feitas simulações de falta elétrica da 

rede comercial, através da substrução da S1 para o lado R, e as S2, S3 e S4 

permaneceram fechadas exceto em casos de emergência com relação aos 

equipamentos ligados a elas. 

Segue as tabelas abaixo com as características do motor e gerador, que 

embasam este estudo. 

 



4 

Tabela 1 - Motor 

Cilindros 6 

Potência 540 CV 

Rotação 1800 rpm 

Faixa Temperatura 20ºC a 45ºC 

Fonte: Pinheiro, (2010, p. 25). 

Tabela 2 - Gerador 

Fases 3, com neutro alterado 

Potência aparente 420 kVA 

Frequência 60Hz 

Corrente nominal Corrente 1100 A 

Tensão de excitação 136 VCC 

Fator de potencia  0,8 

Temperatura ambiente máxima 60º 

Fonte: Pinheiro, (2010, p. 25). 

O medidor inicial utilizado foi feito com o osciloscópio nos pontos de entrava 

do voltímetro V do painel frontal da Unidade Supervisora de Corrente Alternada, 

como demonstra a Figura 5 apresentada nos resultados deste estudo, para medir-se 

a quantidade, utilizou-se um analisador que calcula a qualidade da energia quando 

ao seu domínio frequência, com paramentos das distorções nos componentes 

harmônicos até a ordem de 25. O barramento A foi objeto das medições do quadro 

geral (QDCA). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Pinheiro(2008) ressalta que nos equipamentos eletrônicos as maiores 

interferências são ocasionadas por ruídos elétricos, variações e transientes de 

tensão, interrupção de energia, etc. Nesta mesma linha de pensamento o autor 

Aldabó (2001) enfatiza que problemas na energia elétrica podem ser sanados por 

meio de três níveis, sendo o aterramento adequado, proteção e sistema alternativo 

de fornecimento. 

Para os autores fica claro que uma das maneiras eficazes de minimizar ou 

diminuir significativamente. A causa dos distúrbios de energia é em geral devido a 

má estrutura elétrica, um bom projeto com devidos requisitos das normas 

regulamentadoras, incluindo aterramentos e proteções, evidenciando que o 

fornecimento de energia elétrica precisa ser de qualidade e estável, com essas 

premissas consegue ter uma rede sem degradações quando apresentar ruídos ou 

distúrbio eletromagnéticos.  
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Sanches (2003) define a Interferência Eletromagnética ou EMI como o ruído 

transmite nos sistemas eletroeletrônicos por meio das características ligados, 

inseparáveis dos dispositivos instalados aos sistemas, o autor descreve que “[...]o 

nome genérico da doa toda energia eletromagnética, que cause resposta 

indesejável(ruído elétrico), sem considerar o ruído inerente ao próprio componente é 

Interferência Eletromagnética.”. (p. 23). 

O autor completamente como sendo um grande desafio enfrentado para o os 

desenvolvedores de equipamentos é a instabilidade gerada aos usuários, devido a 

falhas de transmissão de dados, imagens, monitoração, o sistema ainda possui 

lacunas a serem melhoradas, causando assim obstáculos para maior disseminação 

de equipamentos automatizados. A Figura 2 ilustra ondas emitidas por sistema de 

rádios quais afetam o funcionamento de eletroeletrônicos. 

Figura 2 – EMI - rede elétrica através ondas de rádio 

 

Fonte: Pinheiro, (2010, p. 25). 

Pinheiro (2008) afirma que a EMI uma das maiores causadoras de 

interferências nas redes de comunicação, em especial quando os componentes 

utilizados são inadequados para o sistema, podendo dar-se interna ou externa, mas 

a fonte sempre é perturbações eletromagnéticas. 

O autor relaciona que todos os problemas de interferências estão diretamente 

ligados a falta de infraestrutura adequada, sendo negligenciado na elaboração do 

projeto, um exemplo dado por Pinheiro (2008) é com relação aos cabeamentos 

metálico sendo este um dos principais componentes para uma conexão física, 

dentre outros dispositivos que fazem parte da rede de automação, para evitar-se 

instabilidades e interferências algumas precauções podem ser tomadas, dentre elas 

o balanceamento correto dos níveis de tensão, blindagem das estruturas quais os 

fios passem, outro ponto destacado no exemplo do autor é cuidado especial com 

aterramento e com as conexões dos cabos, nas palavras do autor quando ao 
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aterrando Pinheiro (2003) ressalta para o eficaz aterramento deve-se considerar as 

normas regulamentadoras. 

 Os equipamentos elétricos sem exceção emitem corrente elétrica, por sua vez 

geram o chamado campo magnético, sendo este formado por duas partes: 

• Campo elétrico com tensão elétrica. 

• Campo magnético perante o fluxo de corrente elétrica. 

Os dois campos como apresenta-se na Figura 3 são determinantes na EMI, 

cada um deles com seu tipo de interferência. 

      Figura 3 - Campo elétrico versus magnético 

 

Fonte: Pinheiro, (2010, p. 26). 

A Interferência Eletromagnética é causadora de interferências significativas 

como falhas em comunicações, sendo esta causadora de inúmeros problemas, tais 

como comunicação falha entre os dispositivos que estão dentro de uma mesma 

rede, aparecimento de caracteres no vídeo, acionamento errôneo de alarmes, falhas 

no sistema sem causa justificável, queima de circuitos, ruídos, dentre outros. 

Na visão do autor Kouyoumdjian (1998) as interferências podem ser causadas 

por diferentes fatores, afirmando que todo o circuito eletrônico emite algum tipo de 

campo magnético em torno dele, partindo dessa premissa pode-se afirmar que todo 

circuito é gerador de EMI, ou seja, gerando a transferência energia eletromagnética, 

entre equipamentos, sendo um a “fonte” o outro a vítima”, podendo ser do tipo 

radiação ou condução, ou até mesmo gerar ambos. Pode-se notar pela Figura 3 que 

é necessário que haja sempre a fonte geradora de energia, o acoplamento qual 

passa-se a energia e o que recebe a interferência, o receptor; 

 

 



7 

Figura 3 –Três componentes de transferência 

 

Fonte: Adaptado de Pinheiro, (2010). 

Para que se identifique a problemática da EMI, o modelo fonte e complemento 

receptor por ser de grande valia, serão necessários três componentes conforme 

figura acima. 

Para que se identifique a problemática com relação ao EMI, em primeira 

instancia deve-se identificar qual a fonte geradora do problema, da perturbação 

eletromagnética, o caminho percorrido pela energia até o circuito e posteriormente 

identificar a vítima, o receptor que está sendo prejudicado, desta maneira é possível 

isolar o problema e identificar a causa do mesmo, minimizando-se o ruído. Nota-se 

na Figura 4 um exemplo dos três componentes e suas características: 

Figura 4 - Fonte – caminho - receptor 

 

Fonte: Pinheiro, (2010, p. 27). 

Para solucionar a problemática com EMI é por meio do isolamento do 

componente, intervenção no mesmo, sendo feito por meio de emissão de EMI na 

fonte, por meio do caminho de acoplamento ou minimizando o máximo possível o 

ruído elétrico no receptor. 

  

RESULTADOS 

 

 Levou-se em consideração a distância entre os terminais e a distância do 

ponto de medicação, sendo a maior com 15m, perante este parâmetro a resistência 

de circuito torna-se insignificante, sendo assim a medição de resposta do circuito 

elétrico interfere significativamente pela reatância indutiva interna do alternador, 

submete-se a frequência, sendo assim irão diretamente aumentar a impedância 

interna do alternador, geando tensões harmônicas, ocasionando aumento das 

cargas sensíveis. 

fonte acoplamento receptor
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Também se tem além das cargas sensíveis harmônicas, outros condutores 

que fazem ligação entre os equipamentos que devem ser anexos a elas, sendo 

também capazes de causar ruídos em diversos equipamentos e ou dispositivos. 

Para inicio deu-se a partida no sistema próprio de energia, transferindo a 

carga da concessionária para Grupo Moto-Gerador (GMG), após foram feitas 

algumas medições por meio do osciloscópio, observou-se diversas distorções em 

forma de onde de tensão, representadas na Figura 5. 

Figura 5 - Forma de onda da tensão do GMG, carga, totalmente distorcida com a presença de 

harmônicas 

 

Fonte: Pinheiro, (2010). 

 A alimentação do conteúdo harmônico presente no sistema de suprimento da 

central eleva quando sua alimentação é por meio da GMG, comparando-se com a 

Figura 6 que as alimentações vêem da concessionária.  

Figura 6 - Forma de onda da tensão da rede da concessionária 

 

Fonte: Pinheiro, (2010). 

Evidenciou-se a presença de distúrbios, pelas análises nos bancos de dados 

que registraram os indicadores operacionais do sistema de telefonia, isso mesmo da 

realização da análise com analisador de energia, objetivando verificar possíveis 

violações dos indicadores. O resultado indicado pelo corpo técnico foi de que não se 

detectaram diferenças nos indicadores, que o tipo de alimentação não interfere, 

porém notou-se indícios da existência de alterações, quais não cabem a divulgação 

por ser informações sensíveis. 
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Com as coletadas informações por meio do analisador da QEE, os dados 

foram avaliados com o auxílio do software ANAWIN versão 3.16 e contemplaram as 

componentes harmônicas até a 25ª ordem. 

A Figura 7 apresenta os gráficos das tensões e das correntes trifásicas, com 

os respectivos espectros de frequência, do sistema de suprimento das cargas 

essenciais por meio da concessionária. É possível observar que emtodasasfases,os 

valores da distorção harmônica das tensões estão dentro dos limites de terminados 

pelo Módulo 8 do PRODIST da ANEEL, que é de 10% para tensões inferiores a 1 

kV.  

Figura 7 - Componentes harmônicos e formas de onda das tens

 

Já as medições feitas no GMG levaram em conta a NBR14664, de 2001, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que estabelece os limites de 

distorções em 3% para as tensões fase-neutro e em 30% para correntes, quando se 

trata de geração própria para as telecomunicações. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo objetivou contribuir para estudos voltados para distorções 

harmônicas em Central Telefônica com gerador próprio, visto que na literatura 

disponível há pouquíssima abordagem sobre o tema, nas pesquisas encontram-se 

trabalhos voltados para qualidade no fornecimento de energia, ruídos dentre outros 

As análises feitas resultam em que as distorções de corrente que alimentadas 

pelo Grupo Moto-Gerador é mais prejudicado com relação aos barramentos do 

quadro de alimentação de corrente alternada que é alimentado pelas 

concessionárias. 
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Com relação a análise da qualidade, por meio do osciloscópio, foi encontrada 

distorções harmônicas, em ambos os tipos de alimentação, concessionária e GMG, 

já na quantidade não se observou alterações significativas nas distorções das 

correntes, comparando as duas fontes de alimentação, concluindo-se que a 

distorção é proveniente da carga não linear da própria central 

Quanto as normatizações por parte da ANEEL não houve inconformidade 

com relação as distorções de rede, já pela GMG, as tensões e corretes excederam 

os valores determinados pela NBR 14664 da ABNT. 

Nos indicadores operações não houveram indícios de alterações mesmo 

havendo presença de distorções, de acordo com os dados da concessionária 

analisada, as análises feitas pela equipe da mesma, houve indícios de relevantes de 

impactos nos indicadores, porém por serem informações sensíveis, não foram 

abordadas. 

Foi usado o APPMATLAB para obter por meio de simulações e também 

posteriormente com diagrama de blocos representativos, com intuito de obter-se 

soluções para os problemas encontrados, possibilitando obter-se algumas propostas 

para resolução dos problemas 

Por meio destes testes, foram usadas grandezas de valores que 

possibilitaram obter mais similaridade nas formas de ondas obtidas em medições de 

campo, as resistências indutivas e capacitâncias, seus valores foram modificados, 

apresentando-se aproximadamente com percentual de erro de 1,7% para tensão e 

2.2% para corrente, tendo em vista o foco de estudo ser sobre as alterações das 

correntes pois elas que geram a interferência eletromagnética nas centrais de 

telefonia, portanto julga-se significativo o percentual de erro constatado. 

Feitos os testes e simulações a primeira proposta foi com filtros passivos, e 

filtros sintonizados e não sintonizados acoplados nas proximidades da FIE, 

posteriormente foi instalado quadro de filtros trifásicos sintonizados nas harmônicas, 

terciária, quinta, sétima e décima primeira, por tratam-se das que mais tiveram 

ruídos. Ao local instalado foi no próprio barramento QDCA das cargas, devido as 

cargas não lineares estarem distribuídas em diferentes andares. 

Os resultados obtidos com filtros com auxílio do MATLAB, mostraram uma 

curva de impedância versus frequência com valores mínimos, as distorções 

baixaram de 8,23% para 1.7% e com relação as correntes de 55,47% para 2,2%, 

aproximadamente, essas medições foram tomadas as grandezas da fase B, quais 

eram maiores as distorções. 
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Nas análises computacionais os resultados foram bem positivos, porém vale 

ressaltar que é essencial que haja uma análise quanto a situação técnico-

econômica, qual insira o filtro ativo e inversor multiníveis, também há necessidade 

de maiores aprofundamentos e estudos com relação ao aumento significativo das 

distorções quando há presença inevitável de carga aumentada 
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