
 
 
 

 
 

 
 
 

Seminário Técnico “EMC & Antenas”  
 
 

20 e 21 de Março de 2012  
 

 
 
 

É com enorme satisfação que dou as boas vindas a todos que venham participar conosco do Seminário 
Técnico “EMC & Antenas”, que realizamos em parceria com o LIT – Laboratório de Integração e 
Testes do INPE, conforme descrito a seguir. 
 
As Inscrições devem ser feitas diretamente em www.qemc.com.br/calendario.htm (on line), onde 
constam os procedimentos para emissão de boleto e outras informações complementares. 
 
Agradeço particularmente a todos os palestrantes, que desde já assumiram conosco o compromisso de 
fazer acontecer no Brasil um encontro profissional dentro da nossa área de atuação, objetivando um 
ambiente de confraternização e de altíssimo nível técnico. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

 

 

 
           Roberto Menna Barreto  

Rio de Janeiro, 30 de Janeiro de 2012 
 

 
 www.QEMC.com.br 

QEMC – Engenharia, Qualidade e Compatibilidade Eletromagnética 
 

 

Brasil (Roberto Menna Barreto) 
Rua Honório de Barros, 28 / 701 

22.250-120 Rio de Janeiro RJ 
Cel: +55 21. 8111 6661, Tel: +55 21. 2552 5948 

E-mail: menna@qemc.com.br 

Portugal (Luís Menéres) 
Av. D. Afonso Henriques, 1196 sala 513 

4450 Matosinhos 
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Seminário Técnico “EMC & Antenas”  
 
 

20 e 21 de Março de 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos: Promover o desenvolvimento de tecnologias nas áreas relacionadas a 
Compatibilidade Eletromagnética (EMC), Antenas e Telecomunicações, fortalecer  
o convívio de profissionais do setor e incentivar o debate sobre temas de maior 
relevância para as empresas no Brasil. 
 

Local: Auditório do LIT/INPE em São José dos Campos, SP 
 
www.lit.inpe.br 
Av. dos Astronautas, 1758 
Jardim da Granja 
São José dos Campos – SP 
 

Inscrição: As inscrições devem ser feitas diretamente no site da QEMC em 
www.qemc.com.br/calendario.htm (on line), onde constam os procedimentos para 
emissão de boleto e outras informações complementares. 

 
Datas:  
 

20 de Março - apresentação de Mini-Cursos em duas salas distintas: uma 
voltada para Antenas e Telecomunicações, e outra voltada para EMC 
 
21 de Março - apresentação de diversas Palestras técnicas por especialistas 
convidados, sendo a última parte da tarde destinada à realização de uma “mesa 
redonda” com os participantes  

 
Haverá também uma área para Exposição de produtos e serviços junto ao 
auditório, no dia 21 de março 
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Programação para o dia 20 de Março 
 

MINI-CURSOS 
 

 
O dia 20 de Março é totalmente dedicado à apresentação de Mini-Cursos em duas 
salas distintas: uma com Mini-Cursos voltados para a área de Antenas e 
Telecomunicações, e outra com os Mini-Cursos voltados para a área EMC 

 
 

08h30m                        Registro dos participantes 

09h00m – 12h00m       Aulas com intervalo para café 

12h00m – 14h00m       Intervalo para almoço 

14h00m – 17hh00m     Aulas com intervalo para café 

17h00m – 18h00m       Visita aos Laboratórios do LIT/INPE (opcional) 

 
 

 
Sala Antenas e Telecomunicações  
 
 

Tema: Eletromagnetismo Aplicado 
 
 
 

 Mini-Curso #1 - Eletromagnetismo aplicado a Redes Wireless   
Ondas eletromagnéticas - Espectro de Freqüências 

Conceito Celular 

Caracterização de Canal (Modelos de Predição, Multipercursos e Caract. Faixa- 

Estreita e Faixa - Larga) 

Interferência em Redes Wirelless 

Tecnologias WIRELESS : Bluetooth, ZegBee, Wi-Fi,WiMAX, LTE, etc.  

Exemplos práticos 
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Prof. Dr. Rogerio Moreira Lima Silva - Graduado pela UFMA (2001), mestre pelo IME (2004) e  doutor pela 
PUC-Rio (2011), em Engenharia Elétrica, área Telecomunicações. Atualmente é Professor da Universidade 
Gama Filho e Consultor Independente em Telecomunicações, na área de RF e sistemas wireless. 

 
 

 Mini-Curso #2 - Eletromagnetismo aplicado a antenas  
Ondas eletromagnéticas - Faixas de freqüências 

Polarização de Ondas: linear circular 

Coeficiente de Reflexão - Perdas de Retorno 

Casamento de Impedâncias - Perdas por descasamento 

Estruturas planares: microlinhas 

Tipos de antenas: Planares – Helicoidais – Cornetas 

Potências em jogo em telecomunicações - EIRP 

Potência irradiada - ganho de antenas -  diretividade 

Cálculo de percurso - Perda no espaço livre 

Tecnologias WIRELESS : Bluetooth, ZegBee, WiF,WiMAX,etc.  

Exemplos práticos 

 
Prof. Dr. Marcelo Perotoni - Graduado pela UFRGS (1995), mestre e doutor pela escola politécnica da USP 
(2001 e 2005), em engenharia elétrica. Realizou estagio de doutorado na Universidade do Colorado em Boulder, 
Estados Unidos e pós doutorado em Darmstadt, Alemanha. Atualmente é professor de Engenharia na UFABC, 
Santo André, e consultor na área de microondas e RF. 
 
Prof. Dr. Jose Kleber da Cunha Pinto - Graduado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP 
(1963), especialização em Engenharia Nuclear pelo Instituto de Energia Atômica (1965) , doutorado em 
Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica da USP (1973) , pós-doutorado pela University College London - 
Electrical and ElectronicEngineering (1977) e pós-doutorado pela École Nationale Supérieur d´Electronique et 
Radioelectricité de Grenoble (1992) . Atualmente é Professor Colaborador e Associado  da Escola Politécnica da 
USP e coordenador de projeto junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Coordenador 
do grupo de microondas junto ao CNPq. Possui experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em 
Telecomunicações . Atuando principalmente nos seguintes temas: microondas,comunicações sem fio ( wireless 
),optoeletrônica e  dispositivos semicondutores para elevadas frequências. 
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Sala EMC-Compatibilidade Eletromagnética  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Mini-Curso #1 - Estratégias de layout para EMC/EMI em PCB de 
circuitos analógicos 
 

Estratégia de place de componentes 

Definição de prioridade de roteamento 

Estratégia de roteamento para face simples , dupla face e multilayer 

Melhores práticas para stack up de pcb ( fabricação). 
 
Edson Camilo - Pós-Graduando pela Universidade Estadual de Campinas , com estudos focados em placa de 
circuito impresso, trabalha na área de desenvolvimento da Whirlpool e ministra cursos na área de projeto de 
PCI. 

 
 

 Mini-Curso #2 – Estratégias para o cumprimento de normas EMC  
 

Plano de Controle de Interferência 

Técnicas EMC para o desenvolvimento de equipamentos 

Técnicas de Ensaios de EMC em nível de equipamentos 

Técnicas de Ensaios de EMC em nível de Sistemas 
 
Eduardo de Castro Faustino Coelho – Formado pelo ITA (1989) e Mestre em micro-ondas pelo ITA (1998) 
trabalhou mais de 20 anos em ensaios de EMI na EMBRAER, atualmente é professor da FATEC de São José 
dos Campos e atua como consultor em Compatibilidade Eletromagnética. 

 
 
 

Tema: Estratégias para EMC a nível 
de PCB, de Equipamento e de 
Instalação 
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 Mini-Curso #3 – Estratégias para a instalação de Sistemas 

Eletrônicos 
 

Identificação do ambiente eletromagnético  

Proteção contra Perturbações na rede elétrica 

Proteção contra Raios/Surtos - aterramento 

Proteção contra Campos EM - blindagem de salas 
 
Roberto Menna Barreto - Formado pelo IME (1976) e Pós-Graduado pelo Philips International Institute (1979), 
é Sócio-Gerente da QEMC (www.qemc.com.br), empresa de consultoria na área de Compatibilidade 
Eletromagnética (EMC), incluindo a proteção de instalações de sistemas eletrônicos  contra descargas 
atmosféricas e seus efeitos. 
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Programação para o dia 21 de Março 
 

PALESTRAS 
 

 
O dia 21 de Março é totalmente dedicado à apresentação de Palestras técnicas por 
especialistas convidados, sendo a última parte da tarde destinada à realização de uma 
“mesa redonda” com os participantes. Haverá também uma área para Exposição de 
produtos e serviços junto ao auditório. 

 

 
 

Imagens do auditório do LIT/INPE - www.lit.inpe.br/panoramicas  
 
 

08h30m                        Recepção e Registro dos participantes 

09h15m – 09h30m       Abertura do Seminário (Representante do LIT/INPE) 

 

09h30m – 10h30m     1ª seção de Palestras 
 

 Tratamento de transientes, problemas e  soluções 
Transientes em circuito impresso 
Transientes em microprocessadores 

 
Marcio Caloy - Graduado em Engenharia Elétrica – PUC RS 1975; Física Nuclear – UFRS 1974; Diversos 
cursos de extensão universitária em Interferência Eletromagnética nos EUA; Responsável pela implantação do 
laboratório de Compatibilidade Eletromagnética da Fundação de Ciência e Tecnologia – CIENTEC; Engenheiro 
responsável pela empresa de consultoria EMC TECNOLOGIA LTDA. 
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 Projeto , simulação e construção de antenas planares  
Antenas planares para aplicações móveis 
Antenas planares para aplicações fixas em UHF e Microondas 
 
Prof. Dr. Marcelo Perotoni - Graduado pela UFRGS (1995), mestre e doutor pela escola politécnica da USP 
(2001 e 2005), em engenharia elétrica. Realizou estagio de doutorado na Universidade do Colorado em Boulder, 
Estados Unidos e pós doutorado em Darmstadt, Alemanha. Atualmente é professor de Engenharia na UFABC, 
Santo Andre, e consultor na área de microondas e RF. 
 
Prof. Dr. Jose Kleber da Cunha Pinto - Graduado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP 
(1963), especialização em Engenharia Nuclear pelo Instituto de Energia Atômica (1965) , doutorado em 
Engenharia Eletrônica pela Escola Politécnica da USP (1973) , pós-doutorado pela University College London - 
Electrical and Electronic Engineering (1977) e óos-doutorado pela École Nationale Supérieur d´Electronique et 
Radioelectricité de Grenoble (1992) . Atualmente é Professor Colaborador e Associado  da Escola Politécnica da 
USP e coordenador de projeto junto a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Coordenador 
do grupo de microondas junto ao CNPq. Possui experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em 
Telecomunicações . Atuando principalmente nos seguintes temas: microondas,comunicações sem fio ( wireless 
),optoeletrônica e  dispositivos semicondutores para elevadas frequências. 

 
 

 
10h30m – 11h00m         Intervalo para café 

 

11h00m – 12h00m         2ª seção de Palestras 
 
 
 

 EMC aplicada a cabeamento estruturado em edifícios 
Normalização nacional e internacional 
Melhores práticas de projeto 
 
Paulo Sérgio Marin - Engenheiro eletricista, doutor em interferência eletromagnética em sistemas de 
transmissão de sinais, mestre em propagação de sinais e consultor independente com atuação internacional na 
área de infraestrutura de TI e telecomunicações. Coordenador de comissão de estudos da ABNT no Brasil e da 
ANSI/BICSI nos Estados Unidos, membro do IEEE, membro da BICSI, palestrante internacional e autor de dois 
livros técnicos publicados no Brasil; sobre cabeamento estruturado e infraestrutura para data centers.Colunista 
da Revista RTI e autor de inúmeros artigos técnicos publicados no Brasil e em vários outros  países sobre 
transmissão de sinais e EMI/EMC. 
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 Controle de interferência entre antenas em Navios 
Necessidades operacionais das antenas  
Influência da superestrutura e posicionamento dos sistemas irradiantes 
 
Antonio Dias de Macedo Filho  - Capitão-de-Mar-e-Guerra da Marinha do Brasil, Engenheiro de 
Telecomunicações (1980) com Mestrado em  Microondas (1984)  pela PUC-RJ, e Doutorado pela University 
College London em Antenas e Radar (1996). Foi Chefe do Departamento de Pesquisa do Instituto de Pesquisas 
da Marinha e Professor da UERJ (atualmente), Universidade Santa Ursula e Universidade Gama Filho. É sócio-
gerente da Alfadelta-Rio: Desenvolvimento de Sistemas, onde presta serviços de consultoria para diversas 
empresas do Brasil e do exterior, da Phoenix, onde realiza cursos de curta duração. 
 
Dr. José Ricardo Rodrigues Teixeira Alves – Consultor de Tecnologias de Informação e Segurança de 
Informações, tendo exercido atividades na área de telecomunicações e eletromagnetismo na Marinha, possui 
MBA COPPEAD-UFRJ em Gestão Internacional e Doutorado na Escola de Guerra Naval: C-PEM. 
 
 
 

 

12h00m – 14h00           Intervalo para almoço 

 

14h00m – 15h00m        3ª seção de Palestras 

 
 

 Compatibilidade Eletromagnética para equipamentos embarcados 
em veículos automotivos 
Ambiente eletromagnético atual (combustão) e futuro (veículos elétricos) 
Normalização internacional 
 
Marcus Barthus – Eng. Eletrônico (UNICAMP/86) com ampla experiência no desenvolvimento de soluções na 
área de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) para equipamentos  de Tecnologia da Informação, 
Eletromédicos, Automotivos, etc. É sócio-gerente da EMCert, empresa de consultoria e cursos na área de EMC. 

 
 

 Metodologias e recursos avançados para a medição de EMC 
segundo padrões MIL-STD 461 e CISPR 16 
Conceitos e métodos de medição de emissões eletromagnéticas 
Novas ferramentas para teste de Pré-Conformidade em circuitos eletrônicos 
 
Cyro Hemsi - Engenheiro de aplicações na Agilent Technologies. Graduado em Engenharia Elétrica pela 
Unicamp e Mestre em Telecomunicações pela Poli/USP, possui vasta experiência em áreas de eletrônica e 
telecomunicações, com passagens por empresas como Promon, Ericsson e ZTE.  
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15h00m – 15h30m         Intervalo para café 

15h30m – 16h30m         4ª seção de Palestras  
 
 

 PIM (Passive Intermodulation) general view  
The impact for the market now and in the future 
 Standards for Industry and  manufactures 

 
Rick Hartman - President, Kaelus North America Operations. BSEE Penn State University; MBA Temple 
University. Antenna Engineer in 1972; Vice President at Flam & Russell (1980 to 1996) Managed the Automated 
Test Systems Division providing antenna and Radar Cross Section (RCS) test solutions; Co-Founder of 
Summitek Instruments in 1996; Participating member of the IEC standard committee that defines recommended 
test methods for PIM since 1997. 

 
 

 Certificação EMC e Segurança 
Requisitos exigidos no Brasil, EUA e Europa  
A Nova Portaria INMETRO para Segurança 

 
Jose Martins - Engenheiro Senior  de Projetos da UL do Brasil. Pós graduação em engenharia de 
telecomunicações. Participação de vários Programa de Avaliação da Conformidade  do Inmetroo e da  Anatel. 
Membro do Cobei - Comissões de Estudo na área de EMC. Senior Project Engineer – Telecommunication 
Underwriters Laboratories. 

 

16h30m – 17h20m         Mesa Redonda “Qualidade e Certificação” 
 

Representantes dos  OCD´s e Laboratórios. 
 
 

 Atuação da ANATEL  
Certificação EMC 
Telecomunicações 
 
Itamar Barreto Paes – Formado em Engenharia Elétrica pela UFBa em 1971, curso de Telecomunicações em 
Tóquio – Japão em 1972,  professor do curso de Engenharia Elétrica da UFBa  (de 1975 a 1985), curso de 
Especialista em Regulação pela UNB em 2004 e atualmente é o Gerente de Certificação da Anatel. 
 

 

17h20m Encerramento do Seminário e Coquetel de despedida 

 


