
MAGLAB
O Laboratório de Eletromagnetismo e Compatibilidade 
Eletromagnética da Universidade Federal de Santa 
Catarina-MagLab/UFSC, realiza atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. As atividades de extensão 
são referentes a serviços de apoio laboratorial aos 
mais diversos ramos da sociedade.
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Desenvolvimento e Pré-Certi�cações de Equipamentos 
Elétricos e Eletrônicos em Compatibilidade 
Eletromagnética e Segurança Elétrica

Monitoramento de Radiação Eletromagnética 
(Telefonia celular, Sistemas de TV e Rádio Digital, 
Sistemas Industriais, etc)

Avaliação de Campos Elétricos e Magnéticos 
(Linhas de Transmissão,  Distribuição e Subestações 
de Energia)

Análise da Qualidade de Energia Elétrica e Sistemas 
de Aterramento

ATUAÇÃO

IEC 61000-3-2 – Emissão de correntes 
harmônicas (i<16A)

IEC 61000-3-3 - Flicker de Tensão (i<16A)

IEC 61000-4-2 - Imunidade á descarga 
eletrostática (ESD)

IEC 61000-4-3 - Imunidade a campo 
eletromagnético radiado

IEC 61000-4-4 - Imunidade a transientes elétricos 
rápidos e repetitivos (EFT/BURST)

IEC 61000-4-5 - Imunidade a surtos de tensão 
(SURGE)

IEC 61000-4-6 - Imunidade a perturbações 
conduzidas e induzidas por campos de rádio 
frequência

IEC 61000-4-8 - Imunidade a campo magnético 
na frequência da rede

IEC 61000-4-9 - Imunidade a campo magnético 
pulsado

EC 61000-4-10 - Imunidade a campo magnético 
oscilatório amortecido

SAIBA MAIS:

maglab.ufsc.br

NORMAS

Sistema de injeção e medição de campos eletromagnéticos.

O Maglab/UFSC é acreditado pelo Inmetro 
CRL0299 e está apto a realizar ensaios em 
equipamento elétricos e eletrônicos conforme 
as normas a seguir:
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IEC 61000-3-2 – Emissão de correntes 
harmônicas (i<16A)

IEC 61000-3-3 - Flicker de Tensão (i<16A)

IEC 61000-4-2 - Imunidade á descarga 
eletrostática (ESD)

IEC 61000-4-3 - Imunidade a campo 
eletromagnético radiado

IEC 61000-4-4 - Imunidade a transientes elétricos 
rápidos e repetitivos (EFT/BURST)

IEC 61000-4-5 - Imunidade a surtos de tensão 
(SURGE)

IEC 61000-4-6 - Imunidade a perturbações 
conduzidas e induzidas por campos de rádio 
frequência

IEC 61000-4-8 - Imunidade a campo magnético 
na frequência da rede

IEC 61000-4-9 - Imunidade a campo magnético 
pulsado

EC 61000-4-10 - Imunidade a campo magnético 
oscilatório amortecido

IEC 61000-4-11 - Imunidade para afundamentos 
de tensão, interrupções curtas e variações de 
tensão (DIPS)

IEC 61000-4-12 - Imunidade às ondas oscilatórias

IEC 61000-4-29 - Imunidade para afundamentos de 
tensão, interrupções curtas e variações de tensão C.C.

IEC 60601-1-2 - Requisitos Gerais para Segurança 
Básica e Desempenho Essencial - Norma 
Colateral: Compatibilidade Eletromagnética - 
Prescrições e Ensaios

CISPR 11 – Industrial, cientí�co e médico - Caracte-
rísticas de perturbação por radiofrequências - 
Limites e métodos de medição

CISPR 13 - Receptores de radiodifusão e Televisão 
e equipamentos associados -  Características de 
perturbação por radiofrequências - Limites e 
métodos de medição

CISPR 14-1 - Compatibilidade eletromagnética 
- Requisitos aplicáveis aos eletrodomésticos, 
ferramentas elétricas e aparelhos semelhantes 
- Parte 1: Emissões.

CISPR 14-2 - Compatibilidade eletromagnética - 
Requisitos aplicáveis aos eletrodomésticos, 
ferramentas elétricas e aparelhos semelhantes 
- Parte 2: Imunidade.

CISPR 15 - Equipamento de iluminação e 
similares - Características de perturbação de 
radiofrequência - Limites e métodos de medição

CISPR 20 – Receptores de transmissão de som 
e televisão e equipamentos associados – 
Características da imunidade – Limites e 
métodos de medição

CISPR 22 - Equipamento de tecnologia da infor-
mação - Características de perturbação de radio-
frequência - Limites e métodos de medição

CISPR 24 - Equipamento de tecnologia da 
informação – Características de imunidade - 
Limites e métodos de medição 

Resolução ANATEL 442 - Regulamento Para 
Certi�cação de Equipamentos de Telecomunicações 
Quanto aos Aspectos de Compatibilidade  
Eletromagnética

Resolução ANATEL 529 - Regulamento para 
Certi�cação de Equipamentos de Telecomunicações 
quanto aos Aspectos de Segurança Elétrica

Resolução INMETRO 170 - Requisitos de 
avaliação da conformidade para bens de 
informática

IEC 61547 - Equipamentos Para Iluminação 
de Uso Geral - Requisitos de Imunidade EMC

Portaria INMETRO 431 - Regulamento Técnico 
Metrológico para Medidores de Energia 
Elétrica

ABNT NBR IEC 60695-2-11 - Fio Incandescente 
(Glow Wire)

ABNT NBR NM 60335-1 - Segurança De 
Aparelhos Eletrodomésticos e Similares

 Medição de sinais de HDTV


