
 

EVENTO: 
CURSO DE PROJETO DE SISTEMAS RÁDIO DIGITAL 

CARGA HORÁRIA:  
36 h (distribuídos nos dias 28/02, 01, 07, 08, 14 e 15/03) 

PERÍODO: 
28/02 - 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 
01/03 - 08:00 às 12:00 
07/03 - 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 
08/03 - 08:00 às 12:00 
14/03 - 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00. 
15/03 - 08:00 às 12:00 

OBJETIVOS: 
Capacitar técnicos, acadêmicos e engenheiros para atuarem com excelência na área de projeto de 
enlaces em visibilidade ou obstruídos, além o de oferecer parte prática em laboratório. Para isso, será 
ensinado como utilizar software específico na elaboração de projetos com dados reais. 

PÚBLICO-ALVO: 
O curso é aberto a todos os profissionais de nível técnico, nível superior e acadêmico de engenharia que 
tenham interesse em atuar ou que já atuam na área de projetos de sistemas rádio em: Operadoras de 
telefonia (Oi, Tim, Claro, Vivo), terceirizadas que atuam no ramo das telecomunicações e grandes 
empresas que atuam na área de projetos de sistemas de rádio. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

Capítulo  I – Introdução ao Projeto de Sistemas Rádio    

 Meios de transmissão. 

 Composição da atmosfera. 

 Faixas de frequências. 

 Elipsóide de Fresnel. 

 Propagação no espaço livre 

 Refração de ondas de rádio na atmosfera 

 Raio Terrestre equivalente 

 Difração 

 Estimativa de perda por difração 
- Obstáculo tipo gume de faca 

 
Capítulo  II – Dimensionamento das Alturas das Antenas para Enlaces ponto a Ponto 

 Procedimento para o cálculo das alturas das antenas baseado na recomendação 
 
Capítulo  III – Cálculo de Distância entre os enlaces e o azimute 

 Procedimento para o cálculo da distância entre enlaces ponto a ponto e cálculo das 



poligonais (azimute ida/volta) 
 

Capítulo IV – Seleção das Antenas e Análise das suas Principais Características 

 Sistema ponto a ponto 

 Sistema ponto multi ponto 

 Sistema ponto área 

 Principais características de uma antena usada para sistemas de rádio enlace 
- Diagrama de irradiação 
- Largura de banda 
- Relação frente costa 
- Ganho/diretividade 
- Perda de retorno (Vswr) 
- Isolação de polarização cruzada 
- Área de exposição ao vento 

 
Capítulo V – Cálculo do Desempenho e Disponibilidade de Enlaces ponto a Ponto baseado na 
ITU-R P.530 

 Dimensionamento de Enlaces ponto a ponto 
- Atenuação no espaço livre 
- Atenuação nos guias de ondas e cabos coaxiais 
- Atenuação total líquida 
- Nível de recepção nominal sem desvanecimento 
- Degradação por interferência 
- Margem líquida do enlace (Flate Fading Marge) 
- Probabilidade de ocorrência de desvanecimento plano 
- Cálculo da indisponibilidade de um enlace 

 
Capítulo VI – Cálculo de Atenuação por Chuvas 

 Caracterização da estrutura da chuva 
- Distribuição horizontal 
- Distribuição da taxa pluviométrica 
- Tamanho, formato e distribuição 

 Método para estimativas do efeito da chuva ITU-R 838 e 530-7 

 Cálculo de Indisponibilidade. 
 
Capítulo VII – Cálculo de Interferência 

 Interferência intercanal 
- Descasamento no sistema irradiante 

 Interferência Co-Canal   

 Interferência de Sobre lance 

 Interferência de outros sistemas 

 Cálculo de Interferências (Em laboratório usando software específico)   
 
Capítulo VIII – Técnicas de Diversidade 

 Definição de Desvanecimento 

 Diversidade 
- Diversidade de frequência 
- Diversidade de espaço 

 Fator de melhoria da contra medida 
- Fator de melhoria da diversidade de frequência 
- Fator de melhoria da diversidade de espaço 

 Exemplos prático para melhorias de enlaces usando Diversidade 

INSTRUTORES:  



 

Eng. Christian Pinheiro Garcias 
Engenheiro de Telecomunicações, pós-graduando em MBA gerenciamento de projetos, trabalhou em 
diversas cidades do Brasil atuando como consultor de projetos e implementação, sempre atuando em 
projetos de redes de telecomunicações com especialidade em (Sistemas de Transmissão) Minhas últimas 
atuações foram em grandes projetos como TIM BRASIL, Claro Matriz no Rio de Janeiro, Claro Brasília, 
Claro Bahia/Sergipe, Oi São Paulo. Hoje em Belém com a função de Project Implementation 
Management na TIM BRASIL, é responsável pela implantação de sistemas de rádio enlace em toda região 
norte do Brasil nos cinco estados (Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Maranhão), já ultrapassando mais 
de mil enlaces implantados em 2014 e atuando como professor de pós-graduação no curso de 
engenharia de redes de telecomunicações no IESAM e instrutor do curso de projeto de sistemas rádio 
digital no CETE 
 

Prof. Dr. Ronaldo Oliveira dos Santos 
Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará (1998), mestrado em 
Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará (2000) e Doutorado em Engenharia Elétrica pela 
Universidade Federal do Pará (2004). Atualmente é Coordenador e professor titular do Curso de 
Engenharia de Telecomunicações do Instituto de Estudos Superiores da Amazônia. Tem experiência na 
área de Engenharia Elétrica, com ênfase em: Antenas e propagação; Projetos de Rádio Enlace; Métodos 
Numéricos; Projetos de Sistemas em Telecomunicações; Aterramento Elétrico. É membro da Comissão 
Assessora de Área da área de Controle e Automação, de acordo com a Portaria INEP no. 12, de 10 de 
Janeiro de 2014.  

INSCRIÇÕES: 
A Inscrição Inclui: Pasta, material didático, coffee-breaks (manhã e tarde).  
Os interessados em participar do curso deverão efetuar sua inscrição diretamente através do site da 
CETE, www.cete.pro.br. As inscrições serão recebidas até o dia 25 de Fevereiro de 2015 de acordo com 
as vagas disponíveis. 

VALORES: 
R$ 780,00 por aluno. 

FORMAS DE PAGAMENTO: 
À vista: desconto de 4,78% (débito online ou boleto bancário) 
Parcelado sem acréscimo: até 03 vezes no cartão 
Parcelados com acréscimo: de 04 a 18 vezes no cartão 
Obs.: Sua inscrição será efetivada após confirmação do pagamento. 

VAGAS: 
Limitadas, respeitando-se rigorosamente a data e a hora de chegada de cada inscrição. 

LOCAL: 
Travessa Dom Romualdo de Seixas, 1698, Sala 1302, Ed. Zion Business, Umarizal, Belém-Pará. 

CANCELAMENTO:  
As inscrições só poderão ser canceladas até, no máximo, 05 (cinco) dias úteis antes do início do curso 
com ressarcimento do valor da inscrição. Não haverá devolução de valores pagos para inscrições não 
canceladas no prazo estipulado. Poderá haver substituição por outro participante, quando se tratar de 
colaborador da mesma empresa ou grupo, desde que comunicado com devida antecedência por fax ou 
e-mail. O CETE se reserva o direito de cancelar o evento se não obtiver o número mínimo de inscritos. 

CERTIFICADO: 
Será fornecido certificado aos participantes com frequência integral. 

TRANSPORTE, ESTADIA E ALMOÇO: 
Serão de inteira responsabilidade do participante. 

CONTATO: 
Email: contato@cete.pro.br 



 

 


