
 
 

 
 

 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

DE MINAS GERAIS –  CEFET-MG 

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA PARA REAPROVEITAMENTO DE ENERGIA 

ELETROMAGNÉTICA UTILIZANDO RECTENNA 

APLICADO AO MONITORAMENTO DE 

TEMPERATURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe de Oliveira Silva Zanon 

2017 



 
 

 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS 
GERAIS 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

Felipe de Oliveira Silva Zanon 

 

SISTEMA PARA REAPROVEITAMENTO DE ENERGIA 

ELETROMAGNÉTICA UTILIZANDO RECTENNA 

APLICADO AO MONITORAMENTO DE 

TEMPERATURA  

 

Trabalho de Conclusão de Curso submetido 

à banca examinadora designada pelo 

Colegiado do Departamento de Engenharia 

Elétrica do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do grau de 

Bacharel em Engenharia Elétrica. 

Área de Concentração: Sistemas Elétricos 

Linha de Pesquisa: Eletromagnetismo 

Aplicado 

Orientadora: Prof. Dra. Úrsula do Carmo 

Resende 

 

 

Belo Horizonte 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG 

2017  



 
 

 
 

Folha de Aprovação a ser anexada  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Seja a mudança que você  
quer ver no mundo.” 

Mahatma Gandhi  



 
 

 
 

Agradecimentos 

Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado saúde e força para superar todas 

as dificuldades e conseguir chegar onde eu estou hoje. 

À minha família pelo incentivo, por terem me ensinado que vale a pena acreditar nos 

sonhos e lutar por eles. Vocês são meu porto seguro e com quem eu posso contar sempre. 

Muito obrigado à minha mãe Ana Lúcia; ao meu pai, Antônio Carlos; e ao meu irmão, 

Leandro. 

À minha orientadora Úrsula, pelo seu grande profissionalismo, pela sua dedicação e 

amor à profissão e por ter acreditado no meu potencial. Obrigado por ter caminhado comigo 

neste Trabalho, pois certamente aprendi bastante com os erros e acertos. 

Aos meus grandes amigos e colegas que fizeram parte da minha trajetória para me 

tornar Engenheiro. Cheguei aqui não apenas pelo esforço pessoal; o esforço coletivo foi 

essencial. Agradecimento especial ao Icaro, Luiza, Tamires, Gustavo, Vitor, Daniel, Lucas e 

Thiago, que me ofereceu grande ajuda e suporte neste Trabalho. 

Ao CEFET-MG por ter me proporcionado a oportunidade de realizar o curso de 

Engenharia Elétrica com toda sua infraestrutura, oferecendo ensino público, gratuito e de 

qualidade. Aos professores que, durante todo o curso, compartilharam o conhecimento e nos 

fazem aprender não somente disciplinas, mas sim, aprender a entender o desconhecido. 

A todos do Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado, em especial ao Guilherme, e 

técnicos de laboratório do CEFET-MG, por toda a ajuda, disponibilidade e contribuição para 

este Trabalho. 

Ao CNPq, CAPES e FAPEMIG, por fomentarem a pesquisa científica no Brasil e em 

Minas Gerais. 

 

 



 
 

6 
 

Resumo 

Nos tempos atuais, procura-se cada vez mais investigar fontes alternativas de 

energia, com a finalidade de diminuir os efeitos nocivos das atuais fontes de energias 

fósseis e buscar a sustentabilidade. Diversos dispositivos atuais se comunicam através das 

micro-ondas e, deste modo, uma energia na forma de ondas eletromagnéticas está 

disponível no espaço livre, sem ainda ser efetivamente utilizada. Neste trabalho, é 

estudado um sistema de reaproveitamento de energia por meio da chamada rectenna, que 

é basicamente a combinação de uma antena com um circuito retificador. As rectennas têm 

o objetivo de capturar a energia disponível na forma de ondas eletromagnéticas na faixa 

de micro-ondas e convertê-la na forma de energia elétrica em corrente contínua para 

alimentar cargas de baixa potência. O circuito retificador é projetado, simulado e 

otimizado pelo software ADS®, para, então ser construído um protótipo que é submetido 

a testes. Ainda, o conversor boost BQ25504, fabricado pelo Texas Intruments®, é parte do 

sistema de reaproveitamento e tem o objetivo de fornecer níveis de tensão adequados 

para a carga. A carga, por sua vez, é um módulo de monitoramento de temperatura, 

composto principalmente pelo microcontrolador MSP430G2132, o qual apresenta um 

consumo de potência ultrabaixo. Finalmente, os módulos são interconectados com uma 

antena microfita para verificar a performance do sistema completo. 
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Abstract 

In recent days, renewable energy sources have been researched in order to 

decrease harmful effects of greenhouse gases and finding sustainability. Recent devices 

communicate through microwaves, so electromagnetic energy is available in free space 

and it has not been used effectively. In this work, an energy harvesting system using 

rectenna is presented. A rectenna is basically the combination of an antenna and a rectifier 

circuit. The rectenna has the function of capturing the energy in the electromagnetic form 

and converting it into electric energy in direct current mode to feed ultra-low power 

loads. The rectifier is projected, simulated and optimized by using the software ADS™, and 

a prototype is constructed and tested. Furthermore, the boost converter BQ25504 from 

Texas Instruments™ is part of the energy harvesting system. It has the main goal of 

providing appropriate voltage levels to the load, that is a module that measures 

temperature. The ultra-low power microcontroller MSP430G2132 is the main piece of 

this module, responsible for processing the information measured by the sensor. Finally, 

the rectifier, boost converter and the load are interconnected with a microstrip antenna 

to form the complete system, and verify its feasibility through tests. 

  



 
 

8 
 

Sumário 

Resumo ................................................................................................................................................. 6 

Abstract ................................................................................................................................................ 7 

Sumário ................................................................................................................................................ 8 

Lista de Figuras .............................................................................................................................. 11 

Lista de Abreviações ..................................................................................................................... 15 

Capítulo 1 ......................................................................................................................................... 16 

1.1. Relevância do tema sob investigação ....................................................................................... 16 

1.2. Objetivos do trabalho ..................................................................................................................... 17 

1.3. Metodologia ........................................................................................................................................ 18 

1.4. Organização do trabalho ............................................................................................................... 18 

Capítulo 2 ......................................................................................................................................... 20 

2.1. Definição .............................................................................................................................................. 20 

2.2. Breve histórico da rectenna ......................................................................................................... 21 

2.3. Reaproveitamento de energia eletromagnética ................................................................... 22 

2.4. Antenas ................................................................................................................................................ 28 

2.4.1. Antenas Microstrip ................................................................................................................................... 29 

2.5. Retificador .......................................................................................................................................... 30 

2.5.1. Diodo Schottky ........................................................................................................................................... 31 

2.5.2. Circuitos multiplicadores de tensão ................................................................................................. 32 

2.5.2.1. Dobrador de tensão ......................................................................................................................... 34 

2.5.2.2. Retificador de onda completa Greinacher ............................................................................. 34 

2.5.2.3. Retificador meia ponte modificado .......................................................................................... 35 

2.5.2.4. Dobrador de tensão Latour .......................................................................................................... 36 

2.6. Considerações finais ....................................................................................................................... 37 

Capítulo 3 ......................................................................................................................................... 38 

3.1. Teoria de linhas de transmissão ................................................................................................ 38 

3.1.1. Linha de transmissão microstrip ........................................................................................................ 39 



 
 

9 
 

3.2. Modelo do conector SMA, permissividade elétrica e tangente de perdas do dielétrico

 ......................................................................................................................................................................... 41 

3.3. Caracterização dos componentes .............................................................................................. 43 

3.3.1. Linha de transmissão .............................................................................................................................. 43 

3.3.2. Resistor e capacitor.................................................................................................................................. 44 

3.3.3. Diodo Schottky ........................................................................................................................................... 47 

3.4. Casamento de impedância ............................................................................................................ 49 

3.5. Retificador .......................................................................................................................................... 50 

3.6. Considerações finais ....................................................................................................................... 53 

Capítulo 4 ......................................................................................................................................... 55 

4.1. Justificativa ......................................................................................................................................... 55 

4.2. Funcionamento ................................................................................................................................. 56 

4.2.1. Conversor boost ......................................................................................................................................... 56 

4.2.2. BQ25504 ....................................................................................................................................................... 58 

4.3. Projeto .................................................................................................................................................. 59 

4.4. Simulação ............................................................................................................................................ 60 

4.5. Medição ................................................................................................................................................ 61 

4.6. Considerações finais ....................................................................................................................... 63 

Capítulo 5 ......................................................................................................................................... 65 

5.1. O microcontrolador ......................................................................................................................... 66 

5.2. O sensor ............................................................................................................................................... 68 

5.3. Código-fonte ....................................................................................................................................... 71 

5.3.1. Clock ................................................................................................................................................................ 71 

5.3.2. Portas de entrada e saída ...................................................................................................................... 72 

5.3.3. Timer ............................................................................................................................................................... 72 

5.3.4. Conversor analógico digital .................................................................................................................. 73 

5.3.5. Modos de operação .................................................................................................................................. 73 

5.3.6. Fluxograma .................................................................................................................................................. 74 

5.4. O Sistema de Reaproveitamento Completo ........................................................................... 75 

5.4.1. A antena ........................................................................................................................................................ 75 

5.4.2. Teste de reaproveitamento de energia ............................................................................................ 77 

5.4.3. Teste de transmissão de energia sem fio ........................................................................................ 79 

5.4.4. Considerações finais ................................................................................................................................ 80 

Capítulo 6 ......................................................................................................................................... 82 



 
 

10 
 

6.1. Trabalhos futuros ......................................................................................................................................... 83 

Referências Bibliográficas ......................................................................................................... 85 

Anexo A ............................................................................................................................................. 89 

 

  



 
 

11 
 

Lista de Figuras 

Figura 1.1 – Metodologia de trabalho. .......................................................................................................................................... 18 

Figura 1.2 – Fluxograma das etapas realizadas neste trabalho. ....................................................................................... 19 

Figura 2.1 – Sistema básico de uma rectenna. ........................................................................................................................... 20 

Figura 2.2 – Densidade de potência eletromagnética da estação de metrô de Northfields, Londres, Inglaterra 

(PINUELA; MITCHESON; LUCYSZYN, 2013). (Adaptado) ........................................................................................ 23 

Figura 2.3 – Antena proposta (HUCHENG SUN et al., 2012). (Adaptado). .................................................................... 24 

Figura 2.4 – Eficiência simulada e medida e tensão de saída da rectenna com uma carga resistiva de 2800 Ω 

em 2,45 GHz (HUCHENG SUN et al., 2012). (Adaptado). .......................................................................................... 25 

Figura 2.5 – Arquitetura do sistema de reaproveitamento de energia que utiliza multi-banda (KUHN et al., 

2015). (Adaptado). .................................................................................................................................................................... 25 

Figura 2.6 – (a) Fotografia da antena dipolo 10 x 10 cm de banda larga. (b) Circuito retificador. (c) Medições 

ao ar livre do protótipo construído (KUHN et al., 2015). ......................................................................................... 26 

Figura 2.7 – Configuração de um circuito retificador Greinacher  em conjunto com dois ramos de casamento 

de impedância (SONG et al., 2015). (Adaptado). .......................................................................................................... 27 

Figura 2.8 – Antena proposta com formato de flor (SONG et al., 2015). (Adaptado). ............................................. 27 

Figura 2.9 – Medições do protótipo implementado (SONG et al., 2015). ...................................................................... 28 

Figura 2.10 – Modelo do diodo Schottky (AVAGO TECHNOLOGIES®, 2006). ............................................................ 31 

Figura 2.11 – John Cockcroft (esquerda), Ernest Rutherford (centro) e E.T.S. Walton (direita) (PAN; 

SAMADDAR, 2006). ................................................................................................................................................................... 32 

Figura 2.12 – Multiplicador de tensão de Cockcroft-Walton (PAN; SAMADDAR, 2006). ...................................... 33 

Figura 2.13 – Multiplicador de tensão proposto por Dickson (PAN; SAMADDAR, 2006). .................................... 33 

Figura 2.14 – Circuito dobrador de tensão. ................................................................................................................................ 34 

Figura 2.15 – Configuração do retificador Greinacher (SONG et al., 2016). (Adaptado). ...................................... 34 

Figura 2.16 – Retificador meia ponte modificado (MBOMBOLO; CHAN WANG PARK, 2011). ........................... 35 

Figura 2.17 – Dobrador de tensão Latour (MABROUKI; LATRACH; LORRAIN, 2014). (Adaptado). ................ 36 

Figura 3.1 – Tipos comuns de linhas de transmissão: (a) Linha coaxial (b) Linha coplanar (c) Linha de placas 

paralelas (d) Stripline (e) Microstrip (f) Guia de onda coplanar (g) Guia de onda retangular (h) Fibra 

ótica (ULABY FAWWAZ T., 2015). (Adaptado). ............................................................................................................ 39 

Figura 3.2 – Linha de transmissão microstrip: (a) dimensões (adaptado) e (b) Distribuição das linhas de 

campos elétrico E e magnético B (ULABY FAWWAZ T., 2015).............................................................................. 40 

Figura 3.3 – Modelo equivalente do conector SMA................................................................................................................. 42 

Figura 3.4 – Conector SMA: (a) modelo considerado (BRANDÃO, 2017). (b) bloco equivalente ao modelo do 

conector. ......................................................................................................................................................................................... 42 



 
 

12 
 

Figura 3.5 - Circuito da linha de transmissão conectada ao conector SMA: (a) simulado (b) protótipo. ....... 44 

Figura 3.6 - Carta de Smith da linha de transmissão conectada ao conector SMA: simulado e medido. ........ 44 

Figura 3.7 – Obtenção da impedância de entrada em corrente contínua do conversor boost conectado ao 

módulo de monitoramento de temperatura. ................................................................................................................. 45 

Figura 3.8 – Circuito do conjunto linha de transmissão, resistor e via: (a) simulado (b) protótipo. ............... 45 

Figura 3.9 – Carta de Smith do conjunto linha de transmissão, resistor e via: simulado e medido. ................. 45 

Figura 3.10 – Dimensões das vias utilizadas neste trabalho. ............................................................................................. 46 

Figura 3.11 – Circuito do conjunto linha de transmissão, capacitor e via: (a) simulado (b) protótipo. .......... 46 

Figura 3.12 - Carta de Smith do conjunto linha de transmissão, capacitor e via: simulado e medido. ............ 46 

Figura 3.13 - Circuito do conjunto linha de transmissão, diodo e via: (a) simulado (b) protótipo. .................. 48 

Figura 3.14 - Carta de Smith do conjunto linha de transmissão, capacitor e via: simulado e medido. ............ 48 

Figura 3.15 – Carta de Smith do conjunto linha de transmissão e diodo com a variação da potência incidente 

(-25 a 10 dBm) na frequência fixa de 2,45 GHz: simulado e medido. ................................................................. 49 

Figura 3.16 – Bloco casamento de impedância realizando o casamento entre uma carga e uma linha de 

transmissão. ................................................................................................................................................................................. 49 

Figura 3.17 – Circuito retificador: (a) simulado (b) protótipo. ......................................................................................... 51 

Figura 3.18 - Carta de Smith do circuito retificador: simulado e medido. .................................................................... 51 

Figura 3.19 – Gráfico perda de retorno vs potência incidente: simulado e medido. ............................................... 52 

Figura 3.20 – Resultados do teste realizado no protótipo do retificador construído: (a) Tensão de saída vs 

potência incidente e (b) Eficiência vs potência incidente. ....................................................................................... 53 

Figura 4.1 – Topologia de um conversor boost (HART, 2012). .......................................................................................... 56 

Figura 4.2 – Etapas de funcionamento do conversor boost: (a) chave fechada e (b) chave aberta (HART, 

2012). .............................................................................................................................................................................................. 57 

Figura 4.3 – Configuração do conversor BQ25504. ................................................................................................................ 60 

Figura 4.4 – Simulação do conversor BQ25504 no software TINA-TI®. ....................................................................... 60 

Figura 4.5 – Resultados da simulação. .......................................................................................................................................... 61 

Figura 4.6 – Protótipo do conversor CC-CC construído: (a) conversor desacoplado ao protótipo projetado. 

(b) conversor acoplado ao protótipo projetado e detalhe do supercapacitor. ............................................... 62 

Figura 4.7 – Resultado do Teste 1. ................................................................................................................................................. 62 

Figura 4.8 – Resultados do Teste 2. ............................................................................................................................................... 63 

Figura 5.1 – Idealização do projeto. ............................................................................................................................................... 65 

Figura 5.2 – Módulo de desenvolvimento MSP-EXP430G2. (TEXAS INSTRUMENTS®, 2017b) ........................ 66 

Figura 5.3 – Pinagem do MSP430G2132. (TEXAS INSTRUMENTS®, 2013a) ............................................................. 67 

Figura 5.4 – Diagrama de conexão para o módulo microcontrolador. ........................................................................... 67 

Figura 5.5 – Protótipo construído. ................................................................................................................................................. 67 

Figura 5.6 – Curva estática do termistor (azul), conexão de um resistor de 10 kΩ em paralelo com o termistor 

(vermelho) e linearização (vermelho pontilhado). ..................................................................................................... 69 

Figura 5.7 – Divisor de tensão projetado para converter a resistência do termistor em tensão. ...................... 70 



 
 

13 
 

Figura 5.8 – Relação entre o consumo típico de corrente e os modos de operação do MSP430 (TEXAS 

INSTRUMENTS®, 2013b). (Adaptado). ........................................................................................................................... 74 

Figura 5.9 – Fluxograma do código-fonte desenvolvido. ..................................................................................................... 75 

Figura 5.10 – Antena utilizada: (a) protótipo, (b) geometria e (c) diagrama de radiação simulado no CST® 

(BRANDÃO, 2017). .................................................................................................................................................................... 76 

Figura 5.11 – (a) Carta de Smith e (b) perda de retorno da antena: antena simulada (sim), protótipo 1 (med1) 

e protótipo 2 (med2) (BRANDÃO, 2017). ....................................................................................................................... 76 

Figura 5.12 – Potência recebida pela antena receptora em função da distância entre as antenas transmissora 

e receptora (BRANDÃO, 2017)............................................................................................................................................. 77 

Figura 5.13 – Diagrama de blocos do teste de reaproveitamento de energia. ........................................................... 77 

Figura 5.14 – Teste do Sistema de Reaproveitamento de Energia. ................................................................................. 78 

Figura 5.15 – Teste do Sistema de Reaproveitamento de Energia. ................................................................................. 78 

Figura 5.16 – Sinal fornecido pelo roteador TP-Link® WR841HP (BRANDÃO, 2017). .......................................... 79 

Figura 5.17 – Diagrama de blocos do teste de transmissão de energia sem fio. ........................................................ 80 

Figura 5.18 – Teste de transmissão de energia sem fio. ....................................................................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

Lista de Tabelas 

Tabela 2.1 – Comparativo das antenas de diversos trabalhos que utilizam rectenna para reaproveitamento 

de energia. ..................................................................................................................................................................................... 30 

Tabela 2.2 – Comparação entre as topologias de retificador. ............................................................................................ 31 

Tabela 2.3 – Resultados obtidos pelos protótipos implementados. ................................................................................ 36 

Tabela 2.4 – Resultado obtido pelo protótipo implementado. .......................................................................................... 37 

Tabela 3.1 – Parâmetros do FR4 utilizado neste trabalho (BRANDÃO, 2017). .......................................................... 43 

Tabela 4.1 – Comparação entre conversores CC-CC disponíveis no mercado com aplicação para 

reaproveitamento de energia (VIGNATI, 2012). (Adaptado) ................................................................................. 55 

Tabela 4.2 – Valores calculados dos resistores externos. .................................................................................................... 59 

Tabela 5.1 – Principais características do MSP430G2132 (TEXAS INSTRUMENTS®, 2013a). .......................... 66 

Tabela 5.2 – Comparação entre os sensores de temperatura avaliados (SMITH, 2013). ...................................... 68 

Tabela 5.3 – Equivalência entre a temperatura medida e as portas acionadas. ........................................................ 72 

Tabela 5.4 – Características do modo de operação do MSP430G2132 (TEXAS INSTRUMENTS®, 2013b). . 74 

Tabela 5.5 – Características da antena. ........................................................................................................................................ 76 

 

  



 
 

15 
 

Lista de Abreviações 

ADC - Conversor analógico digital 

ADS® - Advanced Design System® 

CC - Corrente continua 

CCS - Code Composer Studio® 

CST® – Computer Simulation Technology® 

DCO – Digitally Controlled Oscillator 

DIP - Dual in line 

EM - Eletromagnético 

FFT – Transformada Rápida de Fourier 

FR4 – Fibra de vidro 

GSM - Sistema Global para Comunicações Móveis 

HB – Harmonic Balance 

IDE – Ambiente de Desenvolvimento Integrado 

LSSP - Large-Signal S-Parameter Simulation 

LT - Linha de transmissão 

MEC - Micro Energy Cell 

MPPT - Rastreamento da máxima potência 

NTC – Coeficiente de temperatura negativo 

PQFN - power quad flat no-lead 

RF - Radiofrequência 

SMA - SubMiniature version A 

SMD - Tecnologia de montagem superficial 

TEM – Modo transversal eletromagnético 

UMTS - Universal Mobile Telecommunication System 

VLO - Very Low Power/Low Frequency Oscillator  

Z0 – Impedância característica 

Zin – Impedância de entrada 

μC - Microcontrolador 



 
 

16 
 

Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do tema sob investigação 

Atualmente, a demanda por energia é crescente e fontes alternativas de energia 

têm sido uma opção de geração de energia sustentável. Tecnologias de reaproveitamento 

da energia presente no ambiente, como a energia presente nas vibrações, no calor e nas 

ondas eletromagnéticas têm sido amplamente estudadas. 

A tecnologia fotovoltaica é um exemplo de aplicação do reaproveitamento de 

energia. Sua eficiência depende, basicamente, das dimensões e orientação dos painéis 

fotovoltaicos utilizados, do clima onde os painéis são instalados e da hora do dia. Fontes 

térmicas também podem ser citadas como uma tecnologia de reaproveitamento de 

energia. Seu princípio físico se baseia no efeito Seebeck e no efeito Thomson, em que uma 

diferença de temperatura provoca uma diferença de tensão, e, portanto, podem gerar 

corrente elétrica. Normalmente, para se reaproveitar significativas quantidades de 

energia, são necessários dispositivos grandes e pesados (KIM, S. et al., 2014). A tecnologia 

piezoelétrica, por sua vez, é baseada na geração de energia elétrica a partir de vibrações 

e deformações. Dispositivos que realizam o reaproveitamento desse tipo de energia 

lançam mão de movimentos mecânicos contínuos, como o vento e ruídos acústicos e 

deformações periódicas, como os movimentos realizados pelo corpo humano. 

Com o advento das telecomunicações, sinais de diversas fontes e frequências estão 

disponíveis no espaço livre. Dispositivos sem fio são frequentemente aprimorados e a 

cada dia estão se comunicando mais uns com os outros, exigindo-se, portanto, mais fontes 

de energia sem fio. Nesse contexto, pode-se afirmar que há uma energia eletromagnética 

disponível no espaço livre e a energia dessa natureza torna-se uma boa candidata para 

ser reaproveitada. 

Deve ser enfatizado que há duas principais maneiras de se reaproveitar e transferir 

energia na forma eletromagnética: através do near-field e do far-field. O primeiro utiliza a 
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indução eletromagnética ou ressonância magnética para transferir potência sem fio. A 

segunda maneira, o far-field, utiliza dispositivos compostos por antenas distantes da fonte 

para coletar a energia eletromagnética e retificadores para a conversão da energia RF 

para DC. Tais dispositivos são as chamadas rectennas, que se mostram como opção para o 

reaproveitamento da energia eletromagnética disponível no espaço livre para alimentar 

cargas de baixa potência. Essa tecnologia enfrenta alguns desafios que incluem o baixo 

nível de potência disponível no far-field. 

1.2. Objetivos do trabalho 

Desenvolver um estudo teórico e experimental de um sistema de 

reaproveitamento de energia eletromagnética utilizando rectennas aplicado ao 

monitoramento de temperatura. 

Objetivos específicos:  

 Realizar uma revisão bibliográfica das rectennas e suas diferentes configurações; 

 Realizar uma revisão teórica acerca de linhas de transmissão impressas; 

 Realizar uma revisão teórica acerca de casamento de impedância e comportamento 

de componentes discretos em alta frequência; 

 Realizar o projeto do retificador com o auxílio do software ADS® (Advanced Design 

System®); 

 Construir protótipos do circuito retificador com a finalidade de validar o projeto 

realizado, alcançar máxima eficiência na conversão CA-CC e obter o casamento de 

impedância entre a antena microstrip e o circuito; 

 Realizar testes nos protótipos construídos; 

 Investigar o conversor boost para incorporá-lo ao circuito retificador; 

 Propor uma aplicação para o uso da energia coletada pela rectenna; 

 Realizar a seleção e a programação de um microcontrolador de baixo consumo de 

energia; 

 Estudar um sensor de temperatura que seja compatível com a operação de baixo 

consumo proposto neste Trabalho; 

 Realizar testes do sistema de reaproveitamento de energia. 
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1.3. Metodologia 

A metodologia usada neste trabalho é mostrada na Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 – Metodologia de trabalho. 

1.4. Organização do trabalho 

Este trabalho está organizado em (6) capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório. 

No Capítulo 2, é feito um estudo do estado da arte sobre rectennas, apresentando 

a definição do que vem a ser o sistema rectenna, um breve histórico do seu surgimento, 

trabalhos já realizados com foco no reaproveitamento da energia eletromagnética e 

explicação dos blocos do sistema rectenna, que no caso são a antena e o retificador. 

No Capítulo 3, é explicada a teoria de linhas de transmissão e de casamento de 

impedância, importantes para o desenvolvimento correto do projeto do circuito 

retificador. Investigações do comportamento de uma linha microstrip e componentes SMD 

são feitas. O protótipo do circuito retificador é construído e submetido a testes. 

No Capítulo 4, é apresentado o conversor boost, circuito que possui a finalidade de 

elevar a tensão coletada pela rectenna e disponibilizá-la nos níveis adequados para 

alimentar a carga. Um protótipo de um conversor é construído e testado. 

No Capítulo 5, é projetado um sistema de monitoramento de temperatura, que é 

uma aplicação do uso da energia coletada pela rectenna. Além disso, é apresentada a 
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antena utilizada para compor o sistema rectenna e os testes de reaproveitamento e 

transmissão de energia sem fio são realizados. 

No Capítulo 6, é apresentado a conclusão do trabalho, considerações e sugestões 

de trabalhos futuros. 

Uma observação na organização do trabalho deve ser feita, pois a ordem em que 

os capítulos foram dispostos é diferente da ordem em que o projeto foi executado. A 

ordenação dos capítulos visa uma melhor apresentação do Trabalho. A ordem de 

execução das etapas do Trabalho é mostrada no fluxograma da  Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 – Fluxograma das etapas realizadas neste trabalho. 
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Capítulo 2 

Estudo do estado da arte sobre rectennas 

Neste capítulo é realizada um estudo do estado da arte sobre rectennas. 

Primeiramente, é apresentado um breve histórico, mostrando o começo de seu 

desenvolvimento. Em seguida, uma descrição de trabalhos desenvolvidos atualmente, 

com a finalidade de realizar o reaproveitamento de energia, é realizada. Finalmente, uma 

breve descrição sobre antenas e algumas propostas de retificadores usados na construção 

de rectennas são investigadas. 

2.1. Definição 

Uma rectenna basicamente consiste da combinação de uma antena e um retificador 

formando a chamada (rec-tenna) (ZHANG; HUANG; CAO, 2013). O diagrama de blocos de 

uma rectenna básica é mostrado na Figura 2.1. Nele, uma antena é projetada para receber 

ondas eletromagnéticas e converter energia eletromagnética em energia elétrica. Seu 

projeto é função da frequência de operação desejada, que pode variar dependendo da 

aplicação.  

 

Figura 2.1 – Sistema básico de uma rectenna. 

Após a onda eletromagnética ser convertida em energia elétrica, é necessário 

retificar o sinal obtido para que seja possível disponibilizá-lo para algum dispositivo. Para 

a retificação do sinal de alta frequência não utiliza diodos comuns de silício, visto que 

estes são dispositivos lentos e precisam de algum tempo para começar a conduzir. Para 
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solucionar esse problema, diodos do tipo Schottky são utilizados. Esses são diodos que 

operam em altas frequências e tem baixa tensão de barreira. Em sua composição, possuem 

um metal ao invés do material do tipo P e, normalmente, um semicondutor de silício do 

tipo N. 

Dificilmente a antena e o retificador possuirão a mesma impedância. Dessa forma, 

ondas serão refletidas, diminuindo a eficiência da rectenna. Esse problema é atenuado 

inserindo um circuito de casamento de impedância para diminuir essas ondas refletidas 

e aumentar a eficiência. Diversas técnicas de realizar o casamento podem ser 

implementadas, como o uso de stubs e circuitos LC. Finalmente, o sinal retificado é filtrado 

para que os ripples sejam atenuados e seja entregue uma tensão de maior qualidade para 

a carga. A carga pode ser de natureza diferente, como leds e sensores. 

2.2. Breve histórico da rectenna  

A motivação para o surgimento da rectenna foi o desenvolvimento de um 

helicóptero alimentado por micro-ondas, proposto pela empresa Raytheon Company®. 

William C. Brown foi o grande precursor da pesquisa e graças ao desenvolvimento dos 

dispositivos semicondutores, a rectenna pôde ser implementada (BROWN, 1984). A 

primeira rectenna foi concebida pela empresa Raytheon Company® em 1963 e construída 

e testada por R. H. George. Ela era composta por 28 dipolos de meia onda, cada um 

terminado com um retificador em ponte com diodos 1N82G. A potência de saída 

produzida foi de 7 W com eficiência estimada de 40%. 

Um dos desafios encontrados no desenvolvimento da primeira rectenna foi a 

impedância do diodo utilizado ser muito baixa e grande parte da potência ser refletida. 

Brown solucionou esse problema realizando um casamento de impedância, que consistia 

de uma matriz plana de hastes espaçadas de maneira apropriada e localizadas a uma 

determinada distância do plano dos diodos. A versão final da rectenna foi capaz de 

alimentar o rotor do helicóptero e os primeiros testes foram realizados em 1964 nos 

laboratórios da Raytheon. Um contrato com a Força Aérea exigiu o veículo que voou por 

10 horas de maneira contínua a uma altitude de aproximadamente 15 metros em espaço 

aberto. Alguns problemas como interação com o vento foram solucionados. Juntamente 

com a Força Aérea, uma demonstração bem-sucedida do helicóptero foi feita para a 



 
 

22 
 

grande mídia em 28 de outubro de 1964. O helicóptero voou durante as 10 horas 

requeridas durante a noite. 

Devido à exposição da demonstração para a grande mídia, a empresa HP® 

(Hewlett-Packard®) entrou em contato com Brown para propor o desenvolvimento do 

novo diodo do tipo Schottky. Testes revelaram que o diodo era mais eficiente e tinha 

maior controle de potência.  Além disso, o diodo possuía dimensões reduzidas. Com o 

passar dos anos, melhorias no design das rectennas foram feitas, melhores ferramentas de 

medidas surgiram e melhores ferramentas de análise foram desenvolvidas. 

Desde a época de Brown, muitos outros trabalhos têm sido desenvolvidos com o 

objetivo de utilizar a tecnologia para diversas aplicações tanto para realizar a transmissão 

(KIM, Y. et al., 2014), (WANG; NEGRA, 2013), (LU et al., 2016), (YOUNG-HO SUH; KAI 

CHANG, 2002) quanto o reaproveitamento de energia (PINUELA; MITCHESON; 

LUCYSZYN, 2013), (BRINSTER; LOHN; LINDEN, 2013), (HUCHENG SUN et al., 2012), 

(KUHN et al., 2015), (SONG et al., 2015). Essas pesquisas têm utilizado diversos tipos de 

antenas, arranjos entre essas antenas, além de diversas topologias de circuitos 

retificadores e utilização de semicondutores mais modernos. Toda essa melhoria tem 

contribuído para aumentar a eficiência tanto para a transmissão quanto mais 

recentemente para o reaproveitamento de energia. 

2.3. Reaproveitamento de energia eletromagnética 

Atualmente existe uma demanda muito grande por sistemas que possam utilizar 

de forma mais eficiente a energia, mesmo quando se fala de pequenas quantidades de 

energia. Reaproveitamento da energia proveniente de vibrações, do calor e do sol já é uma 

realidade na atualidade. Mas uma alternativa que tem sido vislumbrada nos últimos anos 

é o reaproveitamento da energia eletromagnética disponível no ambiente, pois, uma vez 

que cada vez mais serviços utilizam ondas eletromagnéticas e comunicação sem fio, essas 

ondas estão disponíveis no ambiente. A rectenna então é o dispositivo apropriado para 

realizar tal reaproveitamento. 

É importante salientar a diferença entre transmissão e reaproveitamento da 

energia eletromagnética. Enquanto a primeira possui uma fonte de energia dedicada e há 

o conhecimento das potências envolvidas, o reaproveitamento é altamente dependente 
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do ambiente em que o sistema estará imerso, visto que as fontes de energia não são 

conhecidas a priori. Portanto, no estudo do reaproveitamento, normalmente pequenas 

potências são manipuladas e por isso a eficiência desses sistemas se torna tão importante. 

Em diversos trabalhos em que a rectenna é utilizada para realizar o reaproveitamento de 

energia, um estudo do ambiente em que a mesma estará imersa é realizado. No trabalho 

desenvolvido por (PINUELA; MITCHESON; LUCYSZYN, 2013), foi medida a densidade de 

potência eletromagnética de cada uma das 270 estações de metrô da cidade de Londres, 

Inglaterra. A Figura 2.2 mostra a densidade de potência na estação de Northfields medida 

com um medidor de campo eletromagnético. Observou-se que as bandas espectrais DTV, 

GSM900, GSM1800, 3G e WiFi foram as mais evidentes e, dessa forma, uma rectenna bem 

projetada deve ser capaz de reaproveitar a energia para tais bandas. 

 

Figura 2.2 – Densidade de potência eletromagnética da estação de metrô de Northfields, Londres, 
Inglaterra (PINUELA; MITCHESON; LUCYSZYN, 2013). (Adaptado) 

O trabalho desenvolvido por (BRINSTER; LOHN; LINDEN, 2013) apresenta o 

design e fabricação de uma rectenna para o uso em sensores sem fio. Ela possui uma 

frequência de operação em 2,45 GHz e fornece uma eficiência de 50% para níveis de 

potência de entrada acima de 50 mW. A antena que apresentou melhor desempenho para 

o trabalho foi uma antena planar F invertida (PIFA), que atingiu S11=-28 dB e uma 

impedância próxima de 50 Ω na frequência de 2,45 GHz.  

Para o circuito retificador, foi conectada uma carga de 62 Ω em série com um 

indicador LED. A eficiência do circuito alcançou 50%, calculada pela razão entre a 

potência dissipada no resistor e a potência de entrada. Importante observar que nenhuma 

potência de saída foi medida até serem alcançados 5 mW de potência de entrada. Uma 

segunda aplicação foi realizada, em que a rectenna alimentou um sensor de temperatura. 

Neste caso, os autores lançaram mão de um conversor boost da Texas Intruments® para 
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que fosse possível a realização do controle do carregamento de uma bateria conectada ao 

conversor. Quando a bateria se carrega, ela é capaz de alimentar um microcontrolador de 

potência ultrabaixa, fabricado pela Texas Instruments®. Esse microcontrolador aciona o 

sensor de temperatura a cada 6 segundos, controla a conversão analógico para digital e 

exibe a medida em um display. O circuito foi capaz de operar com 4 dBm com fonte 

contínua de RF. 

Em um outro trabalho realizado por (HUCHENG SUN et al., 2012), uma rectenna 

que opera na frequência de 2,45 GHz de alta eficiência é apresentada. A rectenna foi 

fabricada numa placa RT/Duroid® 6006 com constante dielétrica de 2,94 e tangente de 

perdas de 0,0012. A antena microstrip construída utilizou um array de dois elementos de 

dipolo e possui um pico de ganho de 8,6 dBi.  Sua impedância pôde ser facilmente ajustada 

variando o tamanho do stub, mostrado na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Antena proposta (HUCHENG SUN et al., 2012). (Adaptado). 

O retificador consiste de um diodo Schottky HSMS-2852, um filtro passa baixas, um 

capacitor de 3,3 pF e uma carga resistiva de 2800 Ω. Devido às características não-lineares 

do diodo, harmônicos de alta frequência são gerados, justificando assim o uso do filtro. 

Como pelas simulações os autores verificaram que os harmônicos não afetaram na 

eficiência do retificador, foi dado maior importância ao processo de casamento de 

impedância. A antena possui uma impedância de 54,4 + j199,6 Ω na frequência de 2,45 

GHz. Dessa forma, o objetivo foi utilizar o software ADS® para otimizar a impedância do 

retificador para realizar o casamento de impedância. 

A rectenna foi testada em uma câmara anecoica, sendo que uma antena corneta foi 

utilizada como transmissora em 2,45 GHz. Inicialmente, a antena foi colocada em uma 

posição fixa e medida sua potência recebida através de um analisador de espectro. Em 

seguida, a rectenna foi colocada no mesmo lugar da antena e medida sua tensão de saída 

através de um multímetro. O gráfico da Figura 2.4 mostra a eficiência simulada e medida 
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para a rectenna. Observa-se uma eficiência de 75,5% com uma potência de entrada de -

7,7 dBm e quando a potência de entrada decai para -17,2 dBm, a eficiência decai para 50%. 

 

Figura 2.4 – Eficiência simulada e medida e tensão de saída da rectenna com uma carga resistiva de 2800 
Ω em 2,45 GHz (HUCHENG SUN et al., 2012). (Adaptado). 

Já os autores de (KUHN et al., 2015) desenvolveram uma rectenna que opera nas 

seguintes bandas de frequências comerciais: GSM900, GSM1800, UMTS e WiFi. Segundo 

os autores, quando múltiplas fontes de energia eletromagnética estão disponíveis, a 

quantidade de energia reaproveitada pode ser aumentada, caso o sistema seja projetado 

para trabalhar sobre uma grande gama de frequências (KUHN et al., 2015). A arquitetura 

utilizada no trabalho é mostrada na Figura 2.5. Nela, filtros passa-faixas são projetados 

para selecionar uma frequência específica; a tensão de saída de cada rectenna é ligada a 

uma mesma carga. Um ramo dessa arquitetura é formado por um filtro passa-faixas, um 

retificador e um filtro passa-baixas. Não há limitação de quantidade de ramos a serem 

interligados e uma antena de banda larga é conectada na entrada do circuito. A antena 

utilizada no sistema de reaproveitamento é do tipo dipolo banda larga, com dimensões 10 

x 10 cm e plano refletor. A Figura 2.6 (a) mostra uma fotografia da antena projetada.  

 
Figura 2.5 – Arquitetura do sistema de reaproveitamento de energia que utiliza multi-banda (KUHN et al., 

2015). (Adaptado). 
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Com relação ao projeto do retificador, os autores justificam que a topologia 

Greinacher é a mais adequada para a aplicação onde diversas rectennas são interligadas. 

Esse fato é justificado pelo fato de essa topologia possuir uma saída diferencial, ao 

contrário das topologias série e dobrador de tensão, que possuem uma saída única. As 

tensões de saída dos retificadores Greinacher interligados são somadas sem criar 

interferências DC entre cada ramo mostrado na arquitetura descrita anteriormente. Além 

disso, o ramo ocioso não é visto como carga para os demais. O diodo selecionado para a 

construção do retificador foi o diodo Schottky Metelics MSS20-141 e o aspecto final do 

retificador é mostrado na Figura 2.6 (b). 

O processo de casamento de impedância foi realizado através do software ADS® no 

modo Harmonic Balance. O casamento é realizado então pelo filtro RF, formado por 

indutores e capacitores. O filtro passa-baixas, por sua vez, é um simples capacitor de 68 

pF e a carga foi um resistor de 11 kΩ. O protótipo implementado no trabalho citado foi 

testado ao ar livre a 50 m de distância de uma base GSM1800 e UMTS, como mostra a 

Figura 2.6 (c). A potência de saída medida foi de 15 µW com a carga de 11 kΩ. A densidade 

de potência do local das medições foi de 1,2 mW/m² e 375 µW/m² para GSM1800 e UMTS, 

respectivamente.  

  

 
(a) (b) (c) 

Figura 2.6 – (a) Fotografia da antena dipolo 10 x 10 cm de banda larga. (b) Circuito retificador. (c) 
Medições ao ar livre do protótipo construído (KUHN et al., 2015). 

O trabalho desenvolvido por (SONG et al., 2015) apresenta uma rectenna que opera 

nas faixas de 1,8 até 2,5 GHz. Antes do desenvolvimento do projeto, as características do 

ambiente no qual a rectenna irá operar foi estudado. Para tanto, o campo eletromagnético 

foi medido na área central de Liverpool, Inglaterra. A densidade de potência média esteve 

entre -35 até -10 dBm. As bandas comerciais de interesse para que a rectenna possa 

reaproveitar energia são GSM-1800/4G, 3G/UMTS-2100 e WLAN. 
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A antena projetada para esse trabalho utilizou FR4 como dielétrico com 

permissividade elétrica de 4,4, enquanto o circuito retificador utilizou RT/Duroid® 5880 

com permissividade elétrica de 2,2 como dielétrico. A antena e o retificador foram 

conectados com uma linha microstrip de 50 Ω, construída com uma placa de FR4. A 

topologia Greinacher foi escolhida como o circuito retificador e foi utilizado o diodo 

Schottky SMS7630. O casamento de impedância foi realizado com o auxílio do software 

ADS® e consiste de dois ramos, conforme mostra a Figura 2.7. Para otimizar a eficiência, 

uma carga de 14,7 kΩ foi encontrada entre cargas que variavam entre 1 até 100 kΩ.  

 

Figura 2.7 – Configuração de um circuito retificador Greinacher  em conjunto com dois ramos de 
casamento de impedância (SONG et al., 2015). (Adaptado). 

A antena selecionada para esse trabalho foi a do tipo dipolo em cruz, devido à sua 

polarização dual e amplo feixe de largura (dual-polarization and broad beam-width), que 

são adequados para ondas incidentes com polarização arbitrária e diferentes ângulos de 

incidência. O formato de flor é parte do projeto da antena e três pétalas são ajustadas para 

que as frequências de segundo harmônico sejam aumentadas/atenuadas, como mostra a 

Figura 2.8. No plano terra, o formato da letra H é utilizado, e, ao ser modificada sua 

dimensão e posição, a impedância nas frequências de terceiro harmônico são modificadas. 

Todo o processo de otimização foi realizado utilizando o software CST®.  

 

Figura 2.8 – Antena proposta com formato de flor (SONG et al., 2015). (Adaptado). 
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Para realização dos testes, a rectenna foi posta em um ambiente típico, fechado e 

com baixos níveis de densidade de potência eletromagnética, Figura 2.9. A potência total 

medida na antena variou entre -20 e -12 dBm, com média de -14,3 dBm. Conectando a 

antena com o retificador, obteve-se uma tensão de saída em torno de 250-300 mV. A 

eficiência obtida foi de 16,6%, realizando a razão entre a potência de saída da rectenna e 

a potência total recebida na entrada. 

 

Figura 2.9 – Medições do protótipo implementado (SONG et al., 2015). 

2.4. Antenas 

A antena é um dos blocos que constituem a rectenna e elas podem ser definidas 

como um componente que converte uma onda propagante no espaço livre para uma onda 

propagante em uma linha de transmissão (recepção), ou vice-versa (transmissão) 

(POZAR, 2011). Existem uma gama de variedades de tipos e geometrias de antenas, mas 

elas podem ser descritas com um conjunto de parâmetros e termos, que incluem, dentre 

outros, diagrama de radiação, diretividade, eficiência, ganho, impedância e faixa de 

frequência. Os principais tipos de antenas são brevemente descritos a seguir. 

 Antenas filamentares: possuem estrutura bastante simples e a mais encontrada é 

a dipolo simples, também chamada de dipolo Hertziano, usada para aplicações de 

baixa frequência. Antenas a fio são de fácil fabricação, fácil de alimentar e são 

relativamente leves. 



 
 

29 
 

 Antenas de abertura: são geralmente guias de onda com a terminação aberta, na 

qual a radiação ocorre através dessa abertura. Esses tipos de antenas são 

normalmente aplicados na faixa de frequência de micro-ondas e possuem ganhos 

moderados.   

 Antenas refletoras: são capazes de atingir altos ganhos focando a radiação de uma 

pequena antena alimentadora com um refletor eletricamente grande. As antenas 

refletoras são geralmente usadas na faixa de micro-ondas e são relativamente 

fáceis de fabricar. 

 Antenas impressas: consistem de um condutor impresso em um determinado tipo 

de substrato dielétrico. Esses tipos de antena trabalham na frequência de micro-

ondas e possuem baixos ganhos. Em geral, são fáceis de fabricar, possuem baixo 

custo e são leves. 

2.4.1. Antenas Microstrip 

A tecnologia microstrip tem se tornado popular para aplicações de micro-ondas 

desde 1970 e recentemente seu uso tem aumentado nas áreas de comunicação, redes sem 

fio e aplicações espaciais. A tecnologia microstrip consiste de um substrato com baixa 

tangente de perdas e, geralmente, com ambos os lados revestidos de uma fina camada de 

cobre. Uma camada de cobre funciona como um plano terra, ao passo que, na outra 

camada, são gravados diferentes tipos de geometrias, como patch retangular e circular, 

dipolo e linhas de transmissão. No substrato, a onda eletromagnética é propagada na 

forma quasi-TEM. Dessa forma, no projeto de antenas microstrip, é considerada uma 

permissividade relativa efetiva, devido ao comportamento dos campos elétrico e 

magnético no dielétrico e no ar. As principais vantagens da construção dessas antenas 

incluem baixo custo, leveza e facilidade de fabricação. 

A antena é o primeiro bloco do sistema rectenna, sendo responsável, portanto, pela 

coleta de energia eletromagnética presente no ambiente. Diversas geometrias e tipos de 

antenas vêm sendo propostas dependendo do tipo de aplicação. A Tabela 2.1 resume 

algumas antenas utilizadas para o reaproveitamento de energia utilizando rectennas. 
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Tabela 2.1 – Comparativo das antenas de diversos trabalhos que utilizam rectenna para reaproveitamento 
de energia. 

Antena 
Frequência de 

operação 
Ganho Dielétrico Foto Referência 

Dipolo cruzado de seis 

bandas com polarização 

circular 

550MHz-

2,5GHz 
2,5-5,5 dB FR4 

 

(SONG et al., 

2016) 

Antena dipolo de dois 

elementos 
2,45 GHz 8,6 dBi 

RT/Duroid® 

6002 

 

(HUCHENG SUN 

et al., 2012) 

Antena patch fractal 

miniaturizada à segunda 

iteração Koch 

2,45 GHz 4 dBi RO3006® 

 

(OLGUN; CHEN; 

VOLAKIS, 2010) 

Dipolo cruzado de dupla 

polarização 
1,8-2,5 GHz 2,5-4,125 dB FR4 

 

(SONG et al., 

2015) 

2.5. Retificador 

O circuito retificador é uma parte fundamental no sistema rectenna, pelo fato de 

realizar a conversão da tensão alternada em tensão contínua. Existem diferentes 

topologias e dependendo da aplicação, pode-se obter diferentes eficiências. Não diferente, 

a escolha do diodo também interfere na performance da rectenna. Dessa forma, para o 

projeto do retificador, parâmetros como frequência de operação e potência devem ser 

levados em conta, para que a seleção da topologia e do diodo seja adequada. A Tabela 2.2 

resume trabalhos desenvolvidos sobre rectennas e os respectivos circuitos retificadores 

selecionados. 
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Tabela 2.2 – Comparação entre as topologias de retificador. 

Tipo de retificador 
Frequência 
de operação 

Diodo 
Potência 
incidente 

Carga 
Eficiência 
máxima 

Tensão de 
saída 

Referência 

Retificador em ponte 915 MHz HSMS-285C 5 dBm 5 kΩ 61,53% 3,25 V (HOSAIN et al., 2015) 
Multiplicador 

Cockcroft-Walton (5 
estágios) 

866,6 MHz HSMS-285C 10 dBm 1,2 kΩ 54% 1,6 V 
(PINUELA; 

MITCHESON; 
LUCYSZYN, 2013) 

Dobrador de tensão 
Delon 

434 MHz HSMS-285C -30 dBm 20 kΩ 22% 
124 mV 
ABERTO 

(TARIS; VIGNERAS; 
FADEL, 2012) 

Série 
925-960 

MHz 
SMS-7630 

-25,4 
dBm 

ótima 40% 350 mV 
(OLGUN; CHEN; 
VOLAKIS, 2010) 

Retificador em ponte 
900-2,45 

GHz 
HSMS-2820 23 dBm 200 Ω 78% 6,5 

(MARIAN et al., 
2012) 

 

Nas subseções subsequentes, são apresentados o diodo Schottky e as principais 

topologias dos circuitos retificadores. 

2.5.1. Diodo Schottky 

O diodo inicia sua condução quando um determinado valor de tensão é atingido, 

chamado Vth, capaz de romper a barreira de potencial da sua junção. Diodos comuns de 

silício possuem barreira de potencial de 0,7 V, contudo, seu comportamento torna-se 

inesperado para altas frequências. Nessas frequências, os diodos de silícios não são ágeis 

o suficiente para sair do estado de condução para o estado de corte. Portanto, faz-se 

necessário o uso de diodos Schottky.   

O diodo Schottky consiste de um semicondutor (geralmente do tipo n) formado 

pela deposição de uma camada de metal (molibdênio, platina, cromo ou tungstênio). 

Graças aos seus portadores quentes, esse tipo de diodo tem a capacidade de realizar um 

chaveamento rápido, ideal para o uso em altas frequências. Além disso, ao ser polarizado 

diretamente, apresenta uma barreira de potencial inferior a 0,7 V, valor esse que 

caracteriza os diodos de silício (SEDRA; SMITH, 2010). Na Figura 2.10 é mostrado o 

modelo do diodo Schottky.  

 

Figura 2.10 – Modelo do diodo Schottky (AVAGO TECHNOLOGIES®, 2006). 
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A resistência Rs é a resistência parasita do diodo, formada pela combinação da 

resistência da camada de silício e dos fios de ligação à estrutura do diodo. Ela irá converter 

a energia eletromagnética em calor, e, assim, diminuir a eficiência do retificador. Cj é a 

capacitância parasita na junção do diodo, controlada pela espessura da camada epitaxial 

e do diâmetro do contato do diodo. Rj, por sua vez, representa a resistência da junção do 

diodo e ela é função da corrente total que flui através dela. 

2.5.2. Circuitos multiplicadores de tensão 

O desafio de gerar altas tensões a partir de baixas tensões remonta aos séculos 

passados com Michael Faraday em 1831, com uso de transformadores. Contudo, o uso do 

transformador para gerar altíssimas tensões o torna grande, pesado e ineficiente. Com o 

passar do tempo, cientistas tiveram a necessidade gerar tensões ainda mais elevadas para 

acelerar partículas no estudo das subpartículas atômicas. O físico suíço Heinrich 

Greinacher, em 1919, propôs então um tipo de multiplicador de tensão baseado na ligação 

entre diodos e capacitores e realizando uma cascata de diversos desses estágios em série. 

Mais tarde, essa técnica foi utilizada por John Cockcroft e Ernest Walton, mostrados na 

Figura 2.11, para gerar uma tensão de mais de 800.000 volts para um acelerador de 

partículas, que em 1951 rendeu um prêmio Nobel de física para eles (PAN; SAMADDAR, 

2006). 

 

Figura 2.11 – John Cockcroft (esquerda), Ernest Rutherford (centro) e E.T.S. Walton (direita) (PAN; 
SAMADDAR, 2006). 
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Usando capacitores e diodos, esses multiplicadores de tensão são capazes de 

aumentar baixas tensões para valores extremamente altos. Ativando e desativando 

chaves em uma sequência apropriada, eles conseguiram atingir um potencial de mais de 

800 kV a partir de um transformador, atuando como uma fonte primária. O multiplicador 

de tensão de Cockcroft-Walton é mostrado na Figura 2.12. Ainda hoje em dia o 

multiplicador de tensão Cockcroft-Walton é utilizado em diversas aplicações, como tubos 

de raio-X e aceleradores de partícula.  

 
Figura 2.12 – Multiplicador de tensão de Cockcroft-Walton (PAN; SAMADDAR, 2006). 

No entanto, esse circuito possui algumas limitações. A eficiência na multiplicação 

da tensão ocorrerá somente quando as capacitâncias de acoplamento forem muito 

maiores do que a capacitância parasita presente em cada nó do circuito. O divisor 

capacitivo reduzirá a tensão acoplada em cada estágio. Além disso, a impedância de saída 

aumenta rapidamente com o aumento do número de estágios multiplicadores (PAN; 

SAMADDAR, 2006). Para solucionar esses problemas, John Dickson propôs um circuito 

multiplicador de tensão, mostrado na Figura 2.13. O modo de operação desse novo 

circuito segue a mesma filosofia do anterior, contudo os nós da interconexão com os 

diodos são acoplados com a entrada via capacitores em paralelo, ao invés de capacitores 

em série. Assim, essa configuração tem a vantagem de oferecer maiores eficiências. 

 

Figura 2.13 – Multiplicador de tensão proposto por Dickson (PAN; SAMADDAR, 2006). 
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2.5.2.1. Dobrador de tensão 

O circuito dobrador de tensão é composto por dois elementos retificadores de meia 

onda, formado pela conexão de dois diodos e dois capacitores interligados. A Figura 2.14 

apresenta a configuração do circuito dobrador de tensão (TEXAS INSTRUMENTS®, 2001). 

 
Figura 2.14 – Circuito dobrador de tensão. 

Realizando uma análise do comportamento desse circuito, quando a tensão de 

entrada Vin se encontra no semi-ciclo negativo, o diodo D1 estará conduzindo e o diodo 

D2 bloqueado. Nessa condição, haverá o carregamento do capacitor C1 e o 

descarregamento de C2 na carga resistiva (assumindo que ele estava previamente 

carregado). No semi-ciclo positivo de Vin, o diodo D1 está bloqueado e o diodo D2 conduz. 

Assim, o capacitor C1 descarrega na carga resistiva e o capacitor C2 carrega com a tensão 

de pico de Vin. Importante salientar que além de armazenar energia, o capacitor C2 

também funciona como um filtro passa-baixas. 

2.5.2.2. Retificador de onda completa Greinacher 

O retificador de onda Greinacher é equivalente a dois estágios do dobrador de 

tensão, formando uma ponte, como mostra a Figura 2.15. A topologia é formada por dois 

diodos em cada ramo e a tensão de polarização de cada diodo pode ser parcialmente 

produzida pela saída do diodo anterior. Nessa configuração, exige-se um menor consumo 

de potência e a sensibilidade à potência é melhorada. 

 

Figura 2.15 – Configuração do retificador Greinacher (SONG et al., 2016). (Adaptado). 
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Conforme trabalho realizado por (KUHN et al., 2015), a topologia Greinacher é a 

mais indicada no caso de associações de retificadores. Esse fato é explicado pela sua saída 

diferencial, que pode ser associada às outras, sem criar interferências DC. Ao contrário, a 

topologia dobrador de tensão oferece uma única saída, e, dessa maneira, produz 

interferências DC. Contudo, comparado à essa última topologia, a Greinacher utiliza mais 

diodos para sua construção.  

2.5.2.3. Retificador meia ponte modificado 

O retificador meia ponte modificado, presente no trabalho realizado por 

(MBOMBOLO; CHAN WANG PARK, 2011), propõe a adição de um diodo na topologia 

convencional do retificador em meia ponte, resultando no circuito mostrado na Figura 

2.16.  

 

Figura 2.16 – Retificador meia ponte modificado (MBOMBOLO; CHAN WANG PARK, 2011). 

O terceiro diodo, segundo os autores, contribui para a diminuição do harmônico de 

segunda ordem, gerado pelo processo de chaveamento dos diodos. Além disso, os níveis 

de tensão de saída são aumentados nessa configuração e a impedância do retificador é 

reduzida.  



 
 

36 
 

Realizando a análise da adição do terceiro diodo, pode-se dizer que ele atua como 

uma carga para a configuração meia ponte. Assim, sua resistência interna é uma 

combinação da resistência série e a resistência da junção. Ainda, a capacitância global do 

terceiro diodo é capaz de filtrar os harmônicos. Essas considerações dependem da 

frequência de operação e da potência incidente (MBOMBOLO; CHAN WANG PARK, 2011). 

Dois protótipos foram implementados pelos autores e os resultados são resumidos na 

Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – Resultados obtidos pelos protótipos implementados. 

Diodo Substrato 
Frequência de 

operação 
Eficiência 

Potência 

incidente 

Tensão de 

saída 

Carga 

resistiva 

HSMS2822 RO4003C 2,45 GHz 57% 0 dBm 0,33 V 200 Ω 

HSMS282P RO4003C 2,1 GHz 72% 0 dBm 0,38 V 200 Ω 

2.5.2.4. Dobrador de tensão Latour 

A topologia dobrador de tensão Latour consiste de dois diodos e dois capacitores 

interligados conforme mostra a Figura 2.17. A fonte de tensão Uin alimenta os dois ramos 

paralelos, que são formados pela conexão do diodo em série com o capacitor. Um 

capacitor é carregado durante o semi-ciclo positivo, enquanto o outro capacitor é 

carregado durante o semi-ciclo negativo. A tensão de saída Uout é obtida nos terminais dos 

dois capacitores. Para o circuito sem carga, a tensão de saída é o dobro do pico da tensão 

de entrada. No trabalho realizado por (MABROUKI; LATRACH; LORRAIN, 2014), essa 

topologia foi implementada e os resultados são resumidos na Tabela 2.4. 

 

 

Figura 2.17 – Dobrador de tensão Latour (MABROUKI; LATRACH; LORRAIN, 2014). (Adaptado). 



 
 

37 
 

Tabela 2.4 – Resultado obtido pelo protótipo implementado. 

Diodo Substrato 
Frequência de 

operação 
Eficiência 

Potência 

incidente 

Tensão de 

saída 

Carga 

resistiva 

Não informado FR4 850 MHz 21% -20 dBm 
Não 

informado 
10 kΩ 

2.6. Considerações finais 

Neste capítulo foi realizado um estudo do estado da arte sobre rectennas e foi 

verificado que esse dispositivo é capaz de realizar o reaproveitamento da energia 

eletromagnética presente no espaço livre. Diversos trabalhos têm alcançado êxito ao 

utilizarem a rectenna para a finalidade de reaproveitamento de energia, alimentando 

cargas de baixo consumo e apresentando eficiências apreciáveis. Além disso, verificou-se 

que há diferentes possibilidades de se construir uma rectenna, pois tanto a antena quanto 

o retificador podem possuir geometrias, materiais e componentes diferentes. 

No Capítulo 3, é apresentado um estudo para o projeto do retificador, com sua 

respectiva construção e testes. 
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Capítulo 3 

Projeto do circuito retificador 

Neste capítulo é desenvolvido o projeto de um circuito retificador que opera na 

frequência de 2,45 GHz para posteriormente ser acoplado em uma antena para formar o 

sistema rectenna. Para o desenvolvimento do projeto, é lançado mão da teoria de linhas 

de transmissão, assim como a teoria de casamento de impedância. O modelo do conector 

e do dielétrico utilizados no circuito retificador são determinantes para que o projeto seja 

bem-sucedido. Além disso, os componentes que fazem parte do retificador são 

caracterizados para que o retificador seja projetado e testado. 

3.1. Teoria de linhas de transmissão 

O projeto de um retificador que opere em altas frequências exige o conhecimento 

da teoria de linhas de transmissão, visto que a teoria de circuitos elétricos não é capaz de 

descrever o comportamento do retificador na prática. Na teoria de circuitos elétricos, o 

efeito da interconexão de fios e cabos são desconsiderados, pois, nesse caso, a frequência 

de operação desses circuitos é baixa. Assim, o comprimento dos fios e cabos utilizados são 

considerados muito pequenos em relação ao comprimento da onda nesses circuitos. O 

mesmo não acontece em placas de circuitos impressos que trabalham em altas 

frequências. Nesse caso, as trilhas que interligam os componentes do circuito são 

consideradas grandes em relação ao comprimento da onda que trafega nesses circuitos. 

Dessa maneira, deve-se utilizar a teoria de linhas de transmissão e de ondas 

eletromagnéticas para o correto projeto do circuito retificador, considerando o efeito das 

trilhas, tamanho dos componentes utilizados, conectores, substrato, além de considerar 

que pode haver ondas refletidas, caso o circuito não seja casado com a fonte. 

Uma linha de transmissão é normalmente descrita em termos de seus parâmetros 

distribuídos, a saber: resistência por unidade de comprimento R, indutância por unidade 

de comprimento L, condutância por unidade de comprimento G e capacitância por 
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unidade de comprimento C. Esses parâmetros dependem do tipo e da geometria da linha 

de transmissão. A Figura 3.1 mostra os tipos mais comuns de linha de transmissão 

encontrados. Para o projeto do retificador investigado neste Trabalho, as principais 

geometrias a serem consideradas são a microstrip e a coaxial. 

 
Figura 3.1 – Tipos comuns de linhas de transmissão: (a) Linha coaxial (b) Linha coplanar (c) Linha de 

placas paralelas (d) Stripline (e) Microstrip (f) Guia de onda coplanar (g) Guia de onda retangular (h) Fibra 
ótica (ULABY FAWWAZ T., 2015). (Adaptado). 

Uma linha de transmissão é totalmente caracterizada pelo seu comprimento e sua 

impedância característica. Esse último é definido como a relação entre a onda de tensão e 

a onda de corrente nos terminais da linha (SADIKU, 2004). Além disso, a impedância 

característica depende apenas de aspectos construtivos da linha, sendo independente do 

seu comprimento. Importante também pontuar os parâmetros constitutivos do meio em 

que a onda propaga, pois eles determinam o comportamento da onda na linha de 

transmissão. Portanto, a permissividade elétrica ε e a permeabilidade magnética µ do 

meio devem ser conhecidos.  

3.1.1. Linha de transmissão microstrip  

As linhas de transmissão (LT) de microstrip são amplamente utilizadas em 

circuitos integrados de micro-ondas e como componente de circuitos, podem trabalhar 

como filtros, acopladores, ressonadores e antenas. A LT microstrip é formada por dois 

planos paralelos composto por um material condutor, em que um plano é o terra da linha 

e o outro é uma fita condutora, e entre eles há um substrato dielétrico. A fita condutora é 

uma fina camada de cobre de largura W e o substrato possui uma espessura d e uma 

permissividade relativa εr, como mostra a Figura 3.2 (a). Os campos Elétrico e Magnético 
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(EM) na LT microstrip apresentam as suas linhas de campo distribuídas parcialmente na 

região do dielétrico de forma homogênea, enquanto que a parcela remanescente se 

encontra no ar, sobre o substrato. O fato de o dielétrico não preencher a região com ar 

acima do substrato, o campo eletromagnético não se encontra totalmente confinado no 

dielétrico, como ilustra a Figura 3.2 (b). Portanto, a estrutura microstrip não suporta 

ondas com configuração TEM, já que a velocidade de propagação da onda no dielétrico é 

diferente da velocidade de propagação no ar.  

  

(a) (b) 

Figura 3.2 – Linha de transmissão microstrip: (a) dimensões (adaptado) e (b) Distribuição das linhas de 
campos elétrico E e magnético B (ULABY FAWWAZ T., 2015). 

A análise do comportamento dos campos EM requer técnicas avançadas para a 

modelagem do hibridismo entre os campos elétrico e magnético transversais. Mas, uma 

vez que a espessura do dielétrico é muito menor que o comprimento de onda da onda 

TEM, é considerado que as ondas são quasi-TEM. Dessa maneira, uma permissividade 

elétrica efetiva é considerada na análise e ela é equivalente ao meio composto pela a 

região de ar e do dielétrico, sendo calculada conforme Equação (3.1) (POZAR, 2011):  

𝜀𝑒𝑓 =
𝜀𝑟 + 1

2
+

𝜀𝑟 − 1

2√1 +
12𝑑
𝑊

    , 
(3.1) 

onde d é a altura do substrato e W a largura da fita de condutor sobre o substrato. 

 

Dadas as dimensões da LT microstrip, sua impedância característica pode ser 

calculada pela Equação (3.2). Caso a impedância característica seja conhecida, a Equação 

(3.3) é utilizada. As equações (3.2) – (3.5) são obtidas de forma empírica (POZAR, 2011): 

𝑍0 =  {

60

√𝜀𝑒𝑓
ln (

8𝑑

𝑊
+

𝑊

4𝑑
)                                                         𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝑊

𝑑
≤ 1

120𝜋

√𝜀𝑒𝑓[
𝑊

𝑑
+1,393+0,667 ln(

𝑊

𝑑
+1,444)]

          𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑊

𝑑
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  , (3.2) 
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𝑊

𝑑
= {

8𝑒𝐴

𝑒2𝐴−2
                                                                                                       𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝑊

𝑑
≤ 2

2

𝜋
{𝐵 − 1 − 𝑙𝑛(2𝐵 − 1) +

𝜀𝑟−1

2𝜀𝑟
[𝑙𝑛(𝐵 − 1) + 0,39 −

0,61

𝜀𝑟
]}      𝑝𝑎𝑟𝑎 

𝑊

𝑑
≥ 2

   , (3.3) 

  

𝐴 =
𝑍0

60
√

𝜀𝑟 + 1

2
+

𝜀𝑟 − 1

𝜀𝑟 + 1
(0,23 +

0,11

𝜀𝑟
)  , (3.4) 

 

𝐵 =
60𝜋2

𝑍0√𝜀𝑟

   . (3.5) 

3.2. Modelo do conector SMA, permissividade elétrica e tangente de 
perdas do dielétrico 

Circuitos que operam em altas frequências, a exemplo do retificador da rectenna, 

são projetados em sua maioria em placas de circuito impresso. Dessa forma, surge a 

dificuldade em medir o comportamento de tais circuitos, pois o equipamento utilizado 

para esse fim é o analisador de rede e não há uma interface apropriada que conecte 

diretamente o analisador de rede e o circuito. O conector SMA é uma opção para realizar 

a interface entre o equipamento de medição e o circuito a ser medido. Contudo, ao ser 

conectado no circuito, o conector insere uma descontinuidade às medições realizadas. 

Deve-se, portanto, ter conhecimento do modelo do conector utilizado e contabilizar sua 

interferência nas medições. Neste Capítulo, a impedância de entrada (Zin) dos circuitos 

analisados é medida a partir do plano do conector SMA. 

Os conectores SMA são projetados para trabalharem na faixa de 0-18 GHz e 

possuem uma impedância característica de 50 Ω. Diversos tipos de conectores SMA são 

encontrados no mercado, apresentando, portanto, diferentes geometrias. Como o 

conector se comporta como uma linha de transmissão coaxial, sua geometria interfere 

diretamente nas características do circuito. O conector pode ser modelado como uma 

linha de transmissão, introduzindo assim uma defasagem no sinal, βl, em conjunto com 

uma capacitância, C, uma indutância parasita, L, e uma resistência R, como mostra a Figura 
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3.3. O conector a ser utilizado neste projeto é do modelo KLC 3011. Sua parte metálica é 

constituída de latão (liga de cobre e zinco) e utiliza teflon como dielétrico. 

 

Figura 3.3 – Modelo equivalente do conector SMA. 

O processo de obtenção do modelo do conector consiste, numa primeira etapa, em 

medir a impedância na frequência de 2,45 GHz de um conector sem os pinos de fixação 

mecânica e sem o pino central. Dessa maneira, é considerado que as capacitâncias e 

indutâncias são eliminadas, sendo possível obter a resistência e o atraso de fase do 

modelo. A segunda etapa do processo consiste em medir a impedância, também na 

frequência de 2,45 GHz, de um conector completo, ou seja, com todos os pinos de fixação 

mecânica e com o pino central. Como os parâmetros R e atraso de fase já são conhecidos, 

é possível obter os parâmetros L e C com precisão, realizando uma otimização no software 

ADS®. O objetivo da otimização é coincidir a carta de Smith medida com a simulada, sendo 

que L e C são variáveis livres. O modelo do conector considerado neste trabalho é 

mostrado na (BRANDÃO, 2017). 

 
 

(a) (b) 

Figura 3.4 – Conector SMA: (a) modelo considerado (BRANDÃO, 2017). (b) bloco equivalente ao modelo 
do conector. 

Para determinar a permissividade e a tangente de perdas do dielétrico FR4, é 

utilizado um processo semelhante ao do modelo do conector SMA. O processo consiste em 

construir uma linha de transmissão microstrip em aberto, com dimensões bem 

determinadas, e conectá-la ao conector SMA, que já possua um modelo já definido. Em 

seguida, mede-se a impedância do conjunto. De posse das medições, um modelo do 

conector conectado ao modelo de linha microstrip aberta é simulado no ADS®, com a 

permissividade e tangente de perdas como variáveis livres. Dessa forma, é realizado uma 
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otimização, com o objetivo de coincidir a carta de Smith medida com a simulada, variando 

a permissividade e a tangente de perdas, que são os parâmetros de interesse. As 

propriedades do FR4 utilizado neste trabalho estão relacionados na Tabela 3.1   

(BRANDÃO, 2017). 

Tabela 3.1 – Parâmetros do FR4 utilizado neste trabalho (BRANDÃO, 2017). 

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

Permissividade elétrica relativa, εr 4,3 Altura do substrato, H 1,5 mm 

Tangente de perdas, TanD 0,01 Altura do cobre, T 0,03 mm 

3.3. Caracterização dos componentes 

Uma vez que o conector e o substrato possuam um modelo que os caracterizem, os 

componentes discretos e a linha de transmissão, que são partes do retificador, também 

precisam ser modelados, para que seja possível a realização de seu projeto de forma 

precisa. 

3.3.1. Linha de transmissão 

Uma linha de transmissão microstrip de espessura 3 mm e comprimento 35 mm foi 

construída e conectada ao conector SMA. O outro terminal da LT permaneceu aberto, 

como mostra o circuito, Figura 3.5 (a) e o protótipo, na Figura 3.5 (b). A carta de Smith 

simulada e medida são apresentadas na Figura 3.6, onde se observa que ambas localizam-

se na borda da carta, comportamento este já esperado, pois trata-se de uma LT aberta. 

Com relação aos valores, a parte imaginária da impedância de entrada simulada e medida 

se aproximaram, enquanto que a parte real divergiu ligeiramente, para a frequência de 

2,45 GHz. 
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(a) (b) 

Figura 3.5 - Circuito da linha de transmissão conectada ao conector SMA: (a) simulado (b) protótipo. 

 

Figura 3.6 - Carta de Smith da linha de transmissão conectada ao conector SMA: simulado e medido. 

3.3.2. Resistor e capacitor 

Com o modelo do conector e da linha de transmissão, um resistor de 3,01 kΩ foi 

adicionado entre o terminal de duas linhas de transmissão de comprimento de 16,9 mm 

e espessura de 3 mm, como mostra o circuito da Figura 3.8 (a). Uma das linhas é conectada 

ao conector SMA e a outra é conectada ao terra, através de uma via, com dimensões 

mostradas na Figura 3.10. O valor de 3,01 kΩ do resistor foi selecionado por ser o valor 

disponível mais próximo da impedância de entrada em corrente contínua do conversor 

boost conectado ao módulo de monitoramento de temperatura. Essa impedância foi 

obtida com a medição da corrente de entrada (Iin=0,1 mA) e da tensão de entrada 
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(Vin=0,315 V), resultando na impedância no valor de 0,315 V/0,1 mA = 3,15 kΩ, como 

mostra o diagrama da Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 – Obtenção da impedância de entrada em corrente contínua do conversor boost conectado ao 
módulo de monitoramento de temperatura. 

O protótipo construído é apresentado na Figura 3.8 (b) e foi utilizado um resistor 

SMD com encapsulamento 0805. A carta de Smith simulada e medida são encontradas na 

Figura 3.9. Apesar dos valores de impedância simulado e medido apresentarem uma 

diferença na frequência de 2,45 GHz, observa-se que as cartas possuem comportamento 

semelhante, exceto pelo pequeno lóbulo na carta medida, que não foi observada na carta 

simulada. 

 

 

(a) (b) 

Figura 3.8 – Circuito do conjunto linha de transmissão, resistor e via: (a) simulado (b) protótipo. 

 

Figura 3.9 – Carta de Smith do conjunto linha de transmissão, resistor e via: simulado e medido. 
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Figura 3.10 – Dimensões das vias utilizadas neste trabalho. 

A mesma metodologia anterior foi utilizada para a avaliação do capacitor, onde foi 

feita a troca do resistor por um capacitor de 100 µF, com encapsulamento 1812, como 

mostra a Figura 3.11. As cartas de Smith simulada e medida são observadas na Figura 

3.12. Ambas as curvas possuem formatos semelhantes, próximas da borda da carta. Na 

frequência de 2,45 GHz, os valores da parte real da impedância simulada e real são 

próximos, mas os valores da parte imaginária divergiram. 

 

 

(a) (b) 

Figura 3.11 – Circuito do conjunto linha de transmissão, capacitor e via: (a) simulado (b) protótipo. 

 

Figura 3.12 - Carta de Smith do conjunto linha de transmissão, capacitor e via: simulado e medido. 
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3.3.3. Diodo Schottky 

O diodo Schottky selecionado para compor o circuito retificador foi do modelo 

HSMS2862 (AVAGO TECHNOLOGIES®, 2006), por apresentar baixa resistência série 

(Rs=6 Ω), baixa capacitância de junção (Cj=0,18 pF), assim, esse componente é capaz de 

oferecer alta eficiência na conversão da corrente CA em CC.  

A análise do comportamento do diodo não se limita à variação da impedância com 

a frequência. Por ser um componente não-linear, o diodo varia sua impedância também 

com a potência incidente. O modo de simulação LSSP (Large-Signal S-Parameter 

Simulation) no ADS® é o modo adequado para a simulação no caso do diodo, pois, nesse 

modo de simulação, a dependência do diodo com a potência é contabilizada. O modo LSSP 

computa os parâmetros S para circuitos não-lineares como aqueles que empregam 

amplificadores de potência e mixers. A simulação LSSP é baseada na simulação harmonic 

balance (HB) (KEYSIGHT TECHNOLOGIES®, 2011). O HB, por sua vez, é uma técnica de 

análise no domínio da frequência para simular a distorção em sistemas e circuitos não-

lineares. Não apenas o próprio circuito pode produzir harmônicos, mas cada fonte de sinal 

também pode. O HB é um método iterativo. Ele é baseado na suposição de que para cada 

senoide existe uma solução em regime permanente que pode ser aproximada por uma 

série finita de Fourier, de maneira satisfatória. Para os componentes lineares, a corrente 

que flui é calculada por meio da análise linear no domínio da frequência. Já para os 

componentes não-lineares, as correntes são calculadas no domínio do tempo. Dispositivos 

não-lineares no HB são estimados no domínio do tempo e convertidos para o domínio da 

frequência via FFT. 

Para avaliar o comportamento do diodo, ele foi conectado entre duas linhas de 

transmissão de 30 mm cada, como pode ser visto na Figura 3.13. Inicialmente, é 

investigado como a impedância do diodo varia com a frequência. Desse modo, o terminal 

de medição do ADS® e do analisador de rede foram ajustados para fornecer uma potência 

constante de 0 dBm, variando, portanto, a frequência (1–3 GHz). As cartas de Smith 

simulada e medida se encontram na Figura 3.14. Os valores das impedâncias simulada e 

medida na frequência de 2,45 GHz divergiram, apesar de as curvas apresentarem 

comportamentos semelhantes. Observa-se também que com o aumento da frequência as 

curvas se divergem mais. 
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(a) (b) 

Figura 3.13 - Circuito do conjunto linha de transmissão, diodo e via: (a) simulado (b) protótipo. 

 

Figura 3.14 - Carta de Smith do conjunto linha de transmissão, capacitor e via: simulado e medido. 

No segundo momento, é investigado como a impedância do diodo varia com a 

potência incidente. Assim, o terminal de medição do ADS® e do analisador de rede foram 

ajustados para fornecer uma potência variável (-25 a 10 dBm), fixando a frequência em 

2,45 GHz. As cartas de Smith simulada e medida são mostradas na Figura 3.15. Apesar de 

os valores simulados e medidos não se aproximarem, é clara a dependência da impedância 

com a potência para os dois casos. Além disso, o formato das cartas se aproximaram. 
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Figura 3.15 – Carta de Smith do conjunto linha de transmissão e diodo com a variação da potência 
incidente (-25 a 10 dBm) na frequência fixa de 2,45 GHz: simulado e medido. 

3.4. Casamento de impedância 

O casamento de impedância pode ser entendido como um processo de igualar o 

conjugado da impedância de uma carga genérica com a impedância de um determinado 

gerador ou linha de transmissão. A Figura 3.16 mostra o bloco de casamento de 

impedância entre uma linha de transmissão e uma carga genérica. Idealmente, a 

impedância vista pelo bloco de casamento tem o valor de Zo. Uma vez que a carga esteja 

casada (ZL=Z0*), é garantido que toda potência fornecida pelo gerador é entregue para a 

carga, caso o circuito de casamento não tenha perdas. Além disso, ondas refletidas para a 

fonte são eliminadas com o casamento. Portanto, o casamento de impedância se revela 

como um importante procedimento, pois tem o objetivo de realizar a máxima 

transferência de potência, evitar ondas estacionárias (que causam sobretensão e 

sobrecorrente) e reduzir distorções lineares. Diversas técnicas para realizar o processo 

de casamento de impedância são propostas na literatura, a saber: transformador de 

quarto de onda, stub, linha de transmissão, redes L série-paralelo/paralelo-série e 

transformador de RF (POZAR, 2011). 

 

 

Figura 3.16 – Bloco casamento de impedância realizando o casamento entre uma carga e uma linha de 
transmissão. 
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Para realizar o casamento de impedância do retificador, deve-se considerar o 

modelo do conector, das linhas de transmissão envolvidas e das conexões dos 

componentes eletrônicos utilizados. Uma vez obtida a impedância de entrada simulada 

do circuito retificador, o circuito casamento de impedância pode ser projetado. A 

impedância de entrada a ser alcançada neste Trabalho é de 50 Ω, visto que esse é o padrão 

encontrado em equipamentos e antenas em geral. 

3.5. Retificador 

Na Seção 3.3, os componentes que compõem o circuito retificador foram 

caracterizados e verificou-se que seus comportamentos simulados e medidos foram 

similares. Assim sendo, o projeto do circuito retificador pode ser realizado. A topologia de 

circuito retificador escolhida neste trabalho foi o dobrador de tensão, pelo fato de ser 

simples e utilizar poucos componentes. Já o circuito casamento de impedância 

selecionado foi o stub em aberto, pela sua facilidade de construção e não necessitar de 

soldar componentes discretos. 

Uma vez que as topologias dos circuitos foram decididas, é preciso ajustar as 

dimensões das linhas de transmissão que conectam os componentes do circuito 

retificador, assim como as LT que realizam o casamento de impedância. A Figura 3.17 (a) 

mostra a simulação do circuito retificador completo, que foi otimizado para alcançar dois 

objetivos, com o mesmo peso de importância: 

 Casar a impedância de entrada do retificador na faixa de frequência de 2,4 – 2,5 

GHz no valor de 50Ω, na potência fixa de 0 dBm; 

 Obter uma perda de retorno de no máximo -10 dB na faixa de potência incidente 

de 0 até 10 dBm, na frequência fixa de 2,45 GHz. 

Essas faixas de frequência e potência foram escolhidas para garantir que o 

retificador seja operável em um ambiente que possua sinais de internet WiFi. O método 

de otimização escolhido no ADS® foi o randômico e foram necessárias 1000 iterações para 

alcançar os objetivos descritos. Com o retificador otimizado, um protótipo foi construído, 

como mostra a Figura 3.17 (b), para que os resultados simulados e medidos fossem 

analisados. 
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(a) (b) 

Figura 3.17 – Circuito retificador: (a) simulado (b) protótipo. 

A variação da impedância do circuito retificador com a frequência foi simulada e 

medida mantendo o terminal de medição fornecendo uma potência constante de 0 dBm. 

Os resultados encontram-se na Figura 3.18 e é possível observar que nas mais baixas 

frequências os valores da impedância de entrada simulada e medida se aproximam. 

Entretanto, com o aumento da frequência, esses valores divergem, apesar de o 

comportamento simulado e medido serem semelhantes em toda a carta. No resultado 

simulado, a parte real da impedância aproximou-se de 50 Ω e a parte imaginária 

apresentou uma parcela pequena. Não foi encontrado o mesmo resultado medido, que 

apresentou uma parte real 72% maior que a impedância planejada (50 Ω) e uma parte 

imaginária próxima da metade da parte real. 

 

Figura 3.18 - Carta de Smith do circuito retificador: simulado e medido. 
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A segunda avaliação realizada para o circuito retificador foi a medida da variação 

da sua perda de retorno com a potência incidente. Para isso, tanto na simulação quanto 

nas medições, foi mantida a frequência de 2,45 GHz no terminal de medição e variada a 

potência de -25 até 10 dBm. Os resultados podem ser verificados na Figura 3.19. Pode-se 

concluir que na simulação foi alcançada uma perda de retorno menor que -10 dB entre      

-11 até 6 dBm. O mesmo não pode ser dito no resultado medido, que não ocorreu perda 

de retorno menor do que -10 dB em nenhum valor de potência incidente. Porém, é 

encontrado uma perda de retorno menor do que -6 dB em toda a extensão de -25–5 dBm. 

 

Figura 3.19 – Gráfico perda de retorno vs potência incidente: simulado e medido. 

O circuito retificador foi submetido a testes, que consistiu em conectá-lo no 

gerador de sinal analógico de alta frequência Keysight® N5181A. O gerador de sinal foi 

ajustado para fornecer um sinal de 2,45 GHz com potência de saída Pg entre -10–25 dBm. 

O multímetro Fluke® foi conectado nos terminais do resistor, RL de 3,01 kΩ, para medir a 

tensão de saída Vsaída do circuito. O gráfico da Figura 3.20 (a) mostra a variação da tensão 

de saída com a potência incidente. Observa-se um crescimento na tensão de saída com o 

aumento da potência incidente, até a potência de 17 dBm, onde a tensão começa a 

estabilizar. 

Uma vez obtido o valor da tensão de saída, é possível o cálculo da eficiência do 

circuito retificador. As equações (3.6)-(3.8) mostram como a eficiência do circuito foi 

calculada. A Figura 3.20 (b) mostra como a eficiência do circuito retificador se altera com 

a variação da potência fornecida ao circuito. Conclui-se que a eficiência aumenta com o 

aumento da potência incidente até o pico que ocorre em 16 dBm com eficiência de 

aproximadamente 32%. Após essa potência, o valor da eficiência cai. 
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(a) (b) 

Figura 3.20 – Resultados do teste realizado no protótipo do retificador construído: (a) Tensão de saída vs 
potência incidente e (b) Eficiência vs potência incidente. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =
𝑃𝑠𝑎í𝑑𝑎 [𝑊]

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 [𝑊]
∗ 100%  , (3.6) 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1𝑚𝑊 ∗ 10
(

𝑃𝑔 [𝑑𝐵𝑚]

10
)
 [W]  , (3.7) 

𝑃𝑠𝑎í𝑑𝑎 =
𝑉𝑠𝑎í𝑑𝑎

2

𝑅𝐿
 [W]  . (3.8) 

3.6. Considerações finais 

Neste capítulo foram feitas as análises dos componentes que compõem o 

retificador, procedimento importante para o seu projeto adequado. Foi apresentado um 

método para obtenção do modelo do conector e características do FR4. Entretanto, os 

fabricantes das placas e dos conectores utilizados neste trabalho não garantem que eles 

possuam repetitividade. Portanto, neste trabalho, procurou-se utilizar placas e 

conectores do mesmo lote.  Além disso, o fabricante da placa de FR4 não garante também 

uma permissividade elétrica uniforme em todo o dielétrico, sendo que o mesmo pode 

apresentar variações em sua permissividade elétrica. Apesar dessas considerações, 

verificou-se que os protótipos da linha de transmissão e dos componentes foram bem-

sucedidos no ponto em que os resultados simulados e medidos revelaram o mesmo 

comportamento, apesar de apresentarem valores divergentes. Foi comprovado que o 

diodo, como componente não-linear, apresenta sua impedância dependente da potência 

incidente, enquanto que os demais componentes não possuem tal variação, pois são 

componentes lineares.  
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De posse da impedância do retificador, o circuito casamento de impedância foi 

projetado com a finalidade de casar o retificador com a antena na faixa de frequência entre 

2,4-2,5 GHz e garantir uma perda de retorno menor do que -10dBm entre 0-10dBm. Os 

circuitos retificadores simulado e projetado apresentaram comportamentos análogos, 

porém com valores de impedância diferentes. Apesar disso, o circuito se mostrou 

funcional pelos testes realizados nesta seção, com uma eficiência máxima de 32%, na 

frequência de 2,45 GHz e potência incidente de 16 dBm. 
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Capítulo 4 

Conversor CC-CC 

Neste capítulo, a etapa de conversão CC-CC do sistema de reaproveitamento de 

energia é descrita. Essa etapa tem o objetivo principal de fornecer uma tensão estável a 

partir da energia coletada pela rectenna, que é variável. Ademais, como as fontes de 

energia no sistema de reaproveitamento em estudo são desconhecidas, há a possibilidade 

de essas fontes não fornecerem potência para carga por um determinado período de 

tempo. Portanto, é necessário incluir o conversor CC-CC no sistema para que se forneça 

potência constante para a carga conectada ao sistema. 

4.1. Justificativa 

A rectenna operando no reaproveitamento de energia não é capaz de fornecer uma 

tensão estável para a carga, sendo necessário, portanto, o uso de um conversor CC-CC. No 

mercado, é possível encontrar algumas soluções de conversores CC-CC que operam em 

baixas potências. A Tabela 4.1 resume as principais características de alguns conversores 

CC-CC disponíveis no mercado e que vêm sendo empregados no reaproveitamento de 

energia.  

Tabela 4.1 – Comparação entre conversores CC-CC disponíveis no mercado com aplicação para 
reaproveitamento de energia (VIGNATI, 2012). (Adaptado) 

Conversor Corrente/consumo de 
potência 

Tensão 
de 

partida 

Tipo do 
conversor 

MPPT Proteção para 
carregamento 

Tipos de armazenadores 
de energia 

BQ25504 330nA 330mV boost sim sim Li-Ion,Li-Va MEC (Micro 
Energy Cell), 

Supercapacitor 
MAX17710 625nA(linear)/1uW(boost) 750mV boost+linear não sim MEC 
MAS6011 110nA 2,0V a diodo não somente 

sobrecarga 
Li-Va 

LTC4071 550nA - a diodo não sim Li-Ion,MEC 
CBC915 - - boost sim sim EnerChip® CBC050 

ANG1010 400nA 1,5V boost+buck sim sim Células de lítio 
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Dentre os modelos de conversores mostrados, o escolhido para fazer parte do 

sistema de reaproveitamento de energia em estudo é o fabricado pela Texas 

Instruments®, o BQ25504. As características desse conversor que se sobressaíram aos 

demais foram: 

 Tensão de partida: caso for fornecida uma tensão de 330mV ao BQ25504, esse chip 

é capaz de funcionar. Essa tensão foi a menor dentre os demais modelos de 

conversores. 

 Consumo: o BQ25504 está entre os conversores que menos consomem energia, 

dentre os conversores analisados. 

 Rastreamento da máxima potência (MPPT): o BQ25504 oferece a opção do uso do 

MPPT, que se mostra uma solução interessante para aumentar a eficiência do 

sistema de reaproveitamento de energia. 

 Tipos de armazenamento: além de permitir o uso de baterias, o BQ25504 oferece 

a opção do uso de supercapacitor. Esse último apresenta características 

interessantes, comparado ao uso de baterias de lítio: os supercapacitores possuem 

um ciclo maior de carga e descarga e baixa manutenção. 

4.2. Funcionamento 

4.2.1. Conversor boost  

A tecnologia presente no conversor utilizado neste trabalho é baseada no 

conversor boost. A topologia básica deste conversor é mostrada na Figura 4.1. No circuito 

mostrado, a tensão Vs é a tensão de entrada (tensão a ser obtida na saída da rectenna) e a 

tensão Vo é a tensão de saída do conversor, que alimenta a carga. 

 

Figura 4.1 – Topologia de um conversor boost (HART, 2012). 
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Para análise do circuito, são feitas algumas premissas: o circuito opera no modo 

estável; os componentes são ideais; o valor do capacitor é muito alto e a tensão de saída é 

mantida constante em Vo; o período de chaveamento é T e a chave é fechada pelo tempo 

DT e aberta por (1–D)T (HART, 2012). O funcionamento do circuito é apresentado em 

duas etapas. A primeira etapa ocorre quando a chave S está fechada, como mostra a Figura 

4.2 (a). Neste caso, o indutor L carrega com a polaridade mostrada na figura, até a chave 

ser aberta. Supondo que o capacitor está previamente carregado, ele irá fornecer energia 

para a carga nessa etapa. Além disso, o diodo D está no estado de corte, garantindo a lógica 

do circuito. Pela Lei da Tensão de Kirchhoff, a malha que contém a fonte e o indutor produz 

a seguinte equação: 

𝑣𝐿 = 𝑉𝑆 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
⇒

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=

𝑉𝑆

𝐿
  . (4.1) 

A corrente no indutor não pode variar instantaneamente, sendo sua taxa de 

variação uma constante. Dessa forma, a corrente aumenta linearmente: 

𝛥𝑖𝐿

𝛥𝑡
=

𝛥𝑖𝐿

𝐷𝑇
=

𝑉𝑆

𝐿
⇒ (𝛥𝑖𝐿)𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 =

𝑉𝑆𝐷𝑇

𝐿
  . (4.2) 

A segunda etapa ocorre quando a chave S abre, como mostra a Figura 4.2 (b). 

Assim, a polaridade do indutor inverte, segundo a Lei de Lenz e o diodo D entra no estado 

de condução. Consequentemente, o capacitor C carrega e a tensão Vo é maior do que a 

tensão de entrada, pois a tensão fornecida pela fonte se soma à tensão fornecida pelo 

indutor. Portanto, o nome dado a esse conversor é boost, já que a tensão de entrada foi 

aumentada na saída. Importante mencionar a semelhança da função deste conversor com 

transformadores. Ambos são capazes de aumentar a tensão, contudo, o transformador 

trabalha com tensão alternada, enquanto que o conversor boost opera com tensão 

contínua. 

  

(a) (b) 

Figura 4.2 – Etapas de funcionamento do conversor boost: (a) chave fechada e (b) chave aberta (HART, 
2012). 
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Supondo que a tensão na saída seja constante, a tensão no indutor é, na segunda 

etapa: 

𝑣𝐿 = 𝑉𝑆 − 𝑉𝑜 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
⇒

𝑑𝑖𝐿

𝑑𝑡
=

𝑉𝑆 − 𝑉𝑜

𝐿
  . (4.3) 

Novamente, a variação da corrente no indutor é uma constante, portanto: 

𝛥𝑖𝐿

𝛥𝑡
=

𝛥𝑖𝐿

(1 − 𝐷)𝑇
=

𝑉𝑆 − 𝑉𝑜

𝐿
⇒ (𝛥𝑖𝐿)𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 =

(𝑉𝑆 − 𝑉𝑜)(1 − 𝐷)𝑇

𝐿
  . (4.4) 

Supondo que o circuito trabalhe no modo estável, a variação liquida da corrente no 

indutor é zero: 

(𝛥𝑖𝐿)𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 − (𝛥𝑖𝐿)𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎 = 0 ⇒ 𝑉𝑜 =
𝑉𝑠

1 − 𝐷
   . (4.5) 

 

A equação (4.5) mostra que a relação entre a tensão de entrada e saída depende do 

tempo em que a chave permanece aberta/fechada. 

4.2.2. BQ25504 

O conversor BQ25504 é um dispositivo que integra um conversor boost para 

aplicações de baixa potência com um circuito de proteção para carregamento de bateria 

ou supercapacitores. Esse dispositivo necessita de uma tensão de entrada de no mínimo 

330 mV para começar a operar e, uma vez em operação, é capaz de reaproveitar energia 

com uma tensão de entrada de no mínimo 80 mV. Além disso, o BQ25504 oferece a opção 

de utilizar o algoritmo MPPT, que otimiza a transferência de potência no dispositivo. Ao 

habilitar o MPPT, o conversor amostra a tensão de entrada em circuito aberto Vin (aberto) 

a cada 16 s, desabilitando o carregamento durante 256 ms. Através de resistores externos, 

a tensão amostrada é dividida, conforme uma percentagem projetada. Em seguida, essa 

tensão dividida é mantida através de um capacitor de referência (Cref) e com ela, o 

algoritmo do módulo MPPT calcula a impedância de entrada do conversor para obter o 

ponto da máxima potência (TEXAS INSTRUMENTS®, 2015). Neste trabalho, o MPPT é 

desabilitado e sugerido como estudo para trabalhos futuros.  

O BQ25504 é conectado a um elemento armazenador de energia, como um 

supercapacitor, que garante que uma potência constante seja fornecida para a carga, 

mesmo com a variação da potência de entrada. Ainda, para proteção do elemento 
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armazenador de energia, os níveis de subtensão e sobretensão são programados através 

de resistores externos. 

4.3. Projeto 

O projeto do conversor, apresentado na Figura 4.3, consiste basicamente em 

determinar os valores dos resistores externos que definem os níveis de tensão de saída 

desejados. A folha de dados do dispositivo (TEXAS INSTRUMENTS®, 2015) fornece os 

procedimentos para o cálculo dos valores dessas resistências. Para o sistema de 

reaproveitamento de energia, definiu-se as seguintes configurações do conversor: 

 VBAT_OV (sobretensão): 3,5 V 

 VBAT_UV (subtensão): 2,2 V 

 VBAT_OK: 2,4 V 

 VBAT_HYST: 2,8 V 

 MPPT: desativado 

 OT (Desligamento térmico): 65 °C 

A partir desses valores definidos, é possível calcular os valores dos resistores, 

apresentados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Valores calculados dos resistores externos. 

Componente Valor 
calculado 

Valor utilizado 
no projeto 

Componente Valor 
calculado 

Valor utilizado 
no projeto 

ROV1 5,357 MΩ 5,6 MΩ ROK1 4,46 MΩ 4,42 MΩ 
ROV2 4,4 MΩ 4,3 MΩ ROK2 4,06 MΩ 4,12 MΩ 
RUV1 5,68 MΩ 5,6 MΩ ROK3 1,52 MΩ 1,161 MΩ 
RUV2 4,4 MΩ 4,42 MΩ    

 

A Figura 4.3 mostra a configuração final completa do conversor BQ25504. Os 

valores do indutor LBST=22µH e dos capacitores CSTOR=4,7µF, CBYP=0,01µF e CHVR=4,7µF 

são recomendações do fabricante. 
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Figura 4.3 – Configuração do conversor BQ25504. 

4.4. Simulação 

Para validar o projeto descrito na Seção 4.3, o conversor BQ25504 foi simulado no 

software TINA-TI® 9.3 (TEXAS INSTRUMENTS®, 2017d), conforme mostra a Figura 4.4. 

Para reduzir o tempo de simulação, algumas modificações do projeto foram feitas: o 

capacitor C3 foi reduzido para 0,47uF e o supercapacitor foi desconsiderado. A tensão de 

entrada foi configurada para degrau no valor de 400 mV e a carga considerada foi de 100 

kΩ. 

 

Figura 4.4 – Simulação do conversor BQ25504 no software TINA-TI®. 
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Os resultados da simulação são apresentados na Figura 4.5 e pode-se concluir que 

o conversor é capaz de operar em baixas tensões, no caso, 400 mV. Além disso, a tensão 

de saída (Vout) esteve dentro da faixa de tensão projetada a partir dos 47 ms. Antes desse 

tempo, os capacitores que fazem parte do conversor estavam em processo de 

carregamento. 

 

Figura 4.5 – Resultados da simulação. 

4.5. Medição 

O circuito da Figura 4.3 foi construído em uma placa de circuito impresso, como 

mostra a Figura 4.6. Como o conversor BQ25504 é encontrado no mercado apenas 

encapsulado da forma PQFN-16 (power quad flat no-lead), foi necessário o uso de um 

adaptador de PQFN-16 para DIP (dual in line), para facilitar possíveis mudanças no 

circuito do protótipo. É importante salientar que o uso de um adaptador para o 

encapsulamento PQFN viola as recomendações fornecidas pelo fabricante na folha de 

dados, pois insere no circuito interferências eletromagnéticas. Além disso, o terminal 

térmico do circuito integrado não foi soldado, e, dessa forma, a dissipação de calor do 

conversor com o ambiente é prejudicada. Cabe ressaltar que o fabricante disponibiliza o 

layout recomendado para construir a placa do conversor, que é uma sugestão para o 

projeto consolidado.  

 



 
 

62 
 

  

(a) (b) 

Figura 4.6 – Protótipo do conversor CC-CC construído: (a) conversor desacoplado ao protótipo projetado. 
(b) conversor acoplado ao protótipo projetado e detalhe do supercapacitor. 

Os testes do conversor consistiram em verificar seu comportamento nas seguintes 

situações: 

 Teste 1: determinar para qual o nível de tensão de entrada o conversor começa 

a operar; 

 Teste 2: uma vez que o conversor está em operação, em qual nível de tensão o 

conversor mantém seu estado operativo; 

Os equipamentos utilizados para realização dos testes foram um gerador de tensão 

CC Keysight® E3631A e um osciloscópio Keysight® DSO7032A. Um capacitor de 470 µF foi 

conectado como elemento armazenador de energia e um resistor de 100 kΩ foi conectado 

como carga. Esses valores foram selecionados de forma que a constante RC permitisse a 

visualização do comportamento do conversor. Os resultados medidos são apresentados 

na Figura 4.7, para o Teste 1 e na Figura 4.8, para o Teste 2. 

 

Figura 4.7 – Resultado do Teste 1. 



 
 

63 
 

No Teste 1, a tensão de entrada foi variada de 0 volts até um valor em que o 

conversor começasse a operar. Conclui-se que o conversor começa a operar quando a 

tensão na sua entrada é no mínimo 410 mV, diferente dos 330 mV mencionado pela folha 

de dados do conversor (TEXAS INSTRUMENTS®, 2015), mas essa tensão é ainda 

considerada aceitável. Além disso, observa-se que o tempo de carga do capacitor é menor 

que seu tempo de descarga. Essa característica é positiva para o sistema de 

reaproveitamento de energia, pois dessa forma uma fonte é capaz de carregar 

rapidamente o elemento armazenador de energia e, uma vez que essa fonte não estivesse 

disponível, o capacitor/supercapacitor manteria a tensão por mais tempo na carga.  

 

Figura 4.8 – Resultados do Teste 2. 

No Teste 2, variou-se a tensão de entrada de 0 volts para 410 mV, para que o 

conversor operasse. Em seguida, a tensão de entrada foi diminuída até o ponto em que se 

verifica que o conversor não opera mais. Portanto, uma vez em operação, o conversor 

mantém seu funcionamento com uma tensão de entrada com valor de 97,5 mV. Esse valor 

é próximo ao fornecido pela folha de dados, 80 mV, e é considerado aceitável para o 

projeto. 

4.6. Considerações finais 

Neste Capítulo foi apresentada a importância da utilização do conversor boost para 

o sistema em estudo e como ele é capaz de elevar o valor da tensão contínua da entrada 
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para sua saída. Ademais, o projeto, simulação e testes no conversor foram realizados e as 

características operacionais desejadas foram obtidas. No Capítulo 5, o módulo de 

monitoramento de temperatura é projetado e o sistema de reaproveitamento de energia 

é testado.  
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Capítulo 5 

Projeto aplicado utilizando o sistema de 
reaproveitamento de energia 

O presente capítulo descreve o projeto de um sistema de monitoramento de 

temperatura, uma aplicação que demonstra o potencial da energia coletada pelo sistema 

de reaproveitamento de energia em estudo neste trabalho. Essa aplicação se justifica no 

cenário do mundo atual, pois a chamada Internet das Coisas vem se desenvolvendo cada 

vez mais, e, consequentemente, mais dispositivos são interligados à rede. Até 2020, 

projeta-se que haverá cinco bilhões de dispositivos que utilizam a Internet das Coisas 

(ALHAWARI et al., 2016), demandando mais energia para alimentar tais dispositivos. O 

uso do reaproveitamento de energia vem como resposta para esse problema, pois ao 

mesmo tempo que eles são capazes de alimentar cargas de baixo consumo, eles fornecem 

energia considerada “verde”. Além disso, o uso de baterias para alimentar os dispositivos 

de baixo consumo possui as desvantagens de requerer trocas ao descarregar e serem 

poluentes.  

O projeto do sistema de monitoramento consiste de um sensor de temperatura 

conectado a um microcontrolador (µC) de consumo de potência ultrabaixo, que, por sua 

vez, processa a informação medida e a exibe em leds conectados nas suas saídas. A Figura 

5.1 mostra o diagrama de blocos do projeto. São no total doze leds, graduados com 5 °C 

cada um, começando de 5 °C e terminando em 60 °C. À medida em que a temperatura 

medida é lida pelo microcontrolador, o led correspondente a essa temperatura pisca. 

Como a energia fornecida pelo sistema de reaproveitamento é limitada, a escolha correta 

dos dispositivos para o projeto é de suma importância. 

 

Figura 5.1 – Idealização do projeto. 
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5.1. O microcontrolador 

Os microcontroladores da família MSP430® (TEXAS INSTRUMENTS®, 2017c) são 

os dispositivos adequados para aplicações em que o consumo de energia é baixo e além 

disso, são dispositivos capazes de funcionar no modo standby. Para este projeto, o 

microcontrolador deve atender aos seguintes pré-requisitos: possuir um canal conversor 

analógico digital (ADC) e possuir saídas digitais para exibir a temperatura medida nos 

leds. O modelo MSP430G2132 atendeu aos requisitos do projeto e, portanto, foi 

selecionado. A Tabela 5.1 resume as características mais relevantes desse 

microcontrolador. 

Tabela 5.1 – Principais características do MSP430G2132 (TEXAS INSTRUMENTS®, 2013a). 

Tensão de alimentação 1,8-3,6V Quantidade de canais ADC 8 de 10 bits cada 

Corrente no modo ativo 220µA operando a 1,1MHz e 

2,2V 

Clock LF, DCO, VLO 

Corrente no modo standby 0,5 µA Quantidade de portas digitais 16 

Memória Flash 1KB Encapsulamento DIP (Dual In-Line) 

Timer 1x timer de 16 bits   

 

O modelo MSP430G2132 é compatível com o módulo de desenvolvimento 

utilizado como ferramenta neste trabalho, o MSP-EXP430G2, mostrado na Figura 5.2. Esse 

módulo permite a programação e depuração dos códigos implementados e, uma vez que 

o MSP430G2132 é programado, ele pode ser desconectado do módulo e ser conectado em 

uma outra placa de circuito impresso. 

 

Figura 5.2 – Módulo de desenvolvimento MSP-EXP430G2. (TEXAS INSTRUMENTS®, 2017b) 

Os pinos do MSP430G2132 podem funcionar de diferentes maneiras. As funções 

disponíveis de cada pino desse modelo são mostradas na  Figura 5.3 e aquelas que foram 

selecionadas para este trabalho foram destacadas na mesma figura. Além disso, na Figura 
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5.4 é mostrado o diagrama de conexão do microcontrolador, assim como o protótipo 

construído, na Figura 5.5. 

 

 

Figura 5.3 – Pinagem do MSP430G2132. (TEXAS INSTRUMENTS®, 2013a) 

 

Figura 5.4 – Diagrama de conexão para o módulo microcontrolador. 

 

Figura 5.5 – Protótipo construído. 

O software utilizado para desenvolver o código-fonte do microcontrolador foi o 

Code Composer Studio® (CCS) versão 7.1.0 (TEXAS INSTRUMENTS®, 2017a). O CCS® é 

N OR PW PACKAGE
(TOP VIEW)
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um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) que inclui um conjunto de ferramentas 

usadas para desenvolver e depurar aplicativos incorporados. Ele inclui um compilador 

C/C++ otimizador, editor de código-fonte, ambiente de compilação de projeto, depurador, 

perfil e muitos outros recursos. Com ele, o programador tem a possibilidade de executar 

o código linha a linha, verificando as mudanças nos registradores e variáveis do 

microcontrolador ao longo de sua execução. Dessa maneira, é possível ter maior domínio 

do código implementado. 

5.2. O sensor 

Os sensores de temperatura avaliados neste trabalho foram os sensores que foram 

facilmente encontrados no mercado nacional: termistor, Pt100 e LM35. As suas principais 

características estão resumidas na Tabela 5.2. A escolha do LM35 foi descartada devido a 

necessidade do uso de uma fonte de tensão na faixa entre 4-30V, que é considerada uma 

faixa de tensão alta para o projeto. No caso do Pt100, a sua baixa sensibilidade e baixa 

resistência, impossibilitou sua conexão ao microcontrolador, pois o sensor drena uma 

corrente considerada alta. Além disso, como no projeto não são utilizados amplificadores 

operacionais, não é possível ajustar o ganho da curva do sensor, para ser possível a leitura 

dos gradientes de temperatura pelo ADC. O sensor que atendeu ao projeto foi o termistor, 

pois, apesar de sua não linearidade, ele possui alta resistência e grande sensibilidade. 

Dessa forma, seu consumo no sistema de reaproveitamento é baixo e mesmo sem o uso 

de amplificadores operacionais, é possível ler a diferença de resistência. 

Tabela 5.2 – Comparação entre os sensores de temperatura avaliados (SMITH, 2013). 

Sensor Vantagens Desvantagens Aspecto 

LM35 

 Linear; 

 Boa sensibilidade; 

Baixo consumo de 

corrente. 

 Requer fonte de 

tensão de 4-30V para 

o seu funcionamento; 

 

Pt100  Linear; 

 Baixa sensibilidade; 

 Baixa impedância; 

 Medição a quatro fios; 

 Necessário fonte de 

corrente. 
 

Termistor 

• Grande 

sensibilidade; 

 Alta impedância. 

 Medição a dois fios; 

 

 Não linear; 

 Auto aquecimento; 

 Necessário fonte de 

corrente. 
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O tipo de termistor selecionado para o projeto foi um NTC (coeficiente de 

temperatura negativo) com valor de resistência de 10 kΩ a 25 °C. Sua curva é mostrada 

na Figura 5.2 e ele é modelado pela Equação de Steinhart & Hart (OMEGA 

ENGINEERING®, 2015), equação (5.1). Os coeficientes dessa equação foram obtidos 

através da calibração do termistor com um termômetro digital com range entre -50 a 110 

°C. A curva de resposta do termistor se comporta como um logaritmo e como o 

MSP430G2132 não é capaz de manipular cálculos que possuam logaritmos e 

exponenciais, é preciso linearizar o sensor. Uma das técnicas de linearização é a conexão 

de um resistor em paralelo com o termistor. A curva em vermelho da Figura 5.6 mostra o 

resultado da conexão de um resistor de 10kΩ em paralelo com o sensor, com sua 

linearização, resultando na equação (5.2). 

 

Figura 5.6 – Curva estática do termistor (azul), conexão de um resistor de 10 kΩ em paralelo com o 
termistor (vermelho) e linearização (vermelho pontilhado). 

1

(𝑇+273)
= 0,0011303 + 0,0002339 ∗ ln 𝑅 + 0,00000008863 ∗ (ln 𝑅)3, (5.1) 

onde T é a temperatura em graus Celsius e R a resistência. 

𝑁𝑇𝐶𝑒𝑞 = −89,817 ∗ 𝑇 + 7455,4 , (5.2) 

onde 𝑁𝑇𝐶𝑒𝑞  é a resistência equivalente da conexão em paralelo do termistor e do resistor de 10 kΩ. 
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O termistor possui como saída a variação na sua resistência, conforme a 

temperatura medida varia. Dessa maneira, é necessário converter essa resistência em 

tensão, visto que o microcontrolador não é capaz de ler resistência diretamente. O divisor 

de tensão mostrado na Figura 5.7 foi usado para converter a resistência do termistor em 

tensão. A equação que relaciona a temperatura medida com a tensão Vmedido é a equação 

(5.4). A partir dela, pode ser observado que a tensão Vref+ interfere diretamente nas 

medições. Como a tensão que alimenta o microcontrolador pode ser variável, é essencial 

que o divisor de tensão seja alimentado pelo pino 4, que fornece uma tensão fixa de 1,5 V, 

para que as medições estejam corretas. 

A tensão Vmedido é a tensão de entrada do conversor analógico digital do 

microcontrolador, que possui 10 bits. A equação que relaciona a tensão Vmedido com o 

equivalente aos bits é a equação (5.5). Por fim, a relação entre temperatura medida e bit 

convertido é a (5.6). 

 

Figura 5.7 – Divisor de tensão projetado para converter a resistência do termistor em tensão. 

𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 =
10𝑘Ω

10𝑘Ω + 𝑁𝑇𝐶𝑒𝑞
∗ 𝑉𝑟𝑒𝑓+ =

10𝑘Ω

10𝑘Ω + 𝑁𝑇𝐶𝑒𝑞
∗ 1,5  . (5.3) 

Substituindo (5.3) em (5.2), obtêm-se: 

𝑇 = −
108,16 ∗ 1,5

𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
+ 185,92 = −

162,24

𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
+ 185,92  . (5.4) 

Como o ADC disponível possui 10 bits, a relação entre tensão lida e bits convertido é: 

𝑏𝑖𝑡 =
210 ∗ 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

1,5
⇒ 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 =

1,5 ∗ 𝑏𝑖𝑡

210
   . (5.5) 

Substituindo (5.5)em (5.4), obtêm-se: 

𝑇 =
−110756,42

𝑏𝑖𝑡
+ 185,92  . (5.6) 
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5.3. Código-fonte 

O código-fonte desenvolvido tem o objetivo de implementar a lógica de 

funcionamento do MSP430G2132, assim como configurar seus registradores, para que ele 

opere conforme as especificações do projeto. O código completo está localizado no Anexo 

A deste trabalho e ele configura as seguintes propriedades do µC: clock, ADC, timer, 

entradas e saídas, modo de operação em baixo consumo e lógica de acendimento dos leds. 

5.3.1.  Clock 

O microcontrolador MSP430G2132 suporta três fontes diferentes de clock, 

listadas: 

 Very Low Power/Low Frequency Oscillator (VLO): é a fonte de clock mais lenta, que 

oferece uma frequência de no máximo 12kHz. Além disso, essa fonte possui 

grandes variações com a temperatura e com a tensão, sendo, portanto, a fonte 

menos precisa. Em contrapartida, essa fonte é a que consome menos energia e não 

necessita de conexão de componentes externos, como cristais. 

 Crystal oscillator (LFXT1): necessita conexão de um cristal externo na frequência 

de 32,768 kHz nos pinos 18 e 19 do microcontrolador, para o modo de baixa 

frequência. Ainda, é preciso a conexão de capacitores, que podem ser os internos 

programáveis (1 pF, 6 pF, 10 pF, 12,5 pF) ou externos ao microcontrolador. A 

escolha do capacitor dependerá do exigido da folha de dados do cristal. O modo de 

alta frequência suporta a conexão de cristais de alta velocidade. A escolha do 

oscilador a cristal oferece maior precisão, contudo seu consumo é maior. 

 Digitally Controlled Oscillator (DCO): é um oscilador digital integrado que 

possibilita o ajuste de sua frequência via software. A menor frequência disponível 

é 1 MHz e é também a frequência padrão de operação. 

Neste trabalho, as fontes de clock selecionadas foram o DCO para o modo ativo e o 

VLO para o modo standby, uma vez que elas são fontes que não necessitam a conexão de 

componentes externos, liberando então dois pinos de saída para a conexão dos leds. O VLO 

é fonte de clock para o módulo ACLK e o DCO para os módulos MCLK e SMCLK do 

microcontrolador. Esses módulos são descritos abaixo:  
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 Clock Auxiliar (ACLK), alimentado pelo cristal externo de 32,768 kHz ou pelo 

oscilador interno de baixa frequência. É usado nos periféricos que requerem a 

operação em baixa frequência.  

 Clock principal (MCLK): sistema de clock utilizado pela CPU.  

 Clock sub-principal (SMCLK): subsistema utilizado pelos periféricos que requerem 

operação em uma frequência mais alta. 

 

A fonte de clock VLO é aquela que consome menos energia comparado às demais, 

sendo ideal para ser fonte de clock do timer, que opera durante o modo standby do 

microcontrolador. 

5.3.2. Portas de entrada e saída 

O MSP430G2132 possui duas portas de uso geral (GPIO), P1 e P2, que possuem 

pinos que podem ser configurados como entradas ou saídas. As portas 

P1.0,P1.3,P1.6,P1.7,P2.0-P2.7 foram configuradas como saídas e são conectadas aos 12 

leds cada uma. Conforme a temperatura medida pelo conversor analógico digital, uma das 

saídas é acionada. A Tabela 5.3 relaciona a faixa de temperatura com a porta acionada. 

Tabela 5.3 – Equivalência entre a temperatura medida e as portas acionadas. 

Porta P1.5 P2.0 P2.1 P2.2 P1.0 P2.3 P2.4 P2.5 P1.6 P1.7 P2.7 P2.6 

Faixa de 

temperatura T 

(°C) 

T≤5 5<T≤10 10<T≤15 15<T≤20 20<T≤25 25<T≤30 30<T≤35 35<T≤40 40<T≤45 50<T≤55 55<T≤60 T>60 

5.3.3. Timer 

O timer do microcontrolador foi configurado com o objetivo de modificar o modo 

de operação do microcontrolador do modo standby para o modo ativo. Esse modo tem a 

finalidade de iniciar o processo de conversão analógico digital e atualizar o estado das 

saídas digitais. O período de contagem do timer leva em conta a velocidade do clock 

selecionado, que, neste caso, foi considerada 12 kHz. Assim, o tempo de contagem é 83,33 

µs e essa contagem é armazenada no registrador CCR0. O estouro de contagem do 



 
 

73 
 

registrador CCR0 define o período em que o led permanece aceso (25ms) e o período em 

que ele permanece apagado (2s). 

5.3.4. Conversor analógico digital 

A técnica de conversão analógico digital utilizado pelo MSP430G2132 é a de 

aproximações sucessivas (SAR), que apresenta algumas vantagens comparado às demais 

técnicas de conversão: baixo consumo de energia e alta resolução e precisão. Contudo, ele 

também apresenta algumas limitações como a taxa de amostragem baixa (MAXIM 

INTEGRATED PRODUCTS INC.®, 2001). São disponíveis oito canais para conversão A/D 

e neste trabalho foi utilizado apenas um, o canal A3, localizado no pino 5. Além disso, o 

pino 4 foi configurado para operar como uma tensão de referência de 1,5 V, denominado 

como Vref+. Essa tensão é responsável por fornecer uma tensão constante para converter 

a resistência do termistor em tensão. A interrupção do conversor A/D foi habilitada e, 

dessa maneira, quando o processo de conversão finaliza, o programa principal é 

interrompido e a variável medida no canal A3 é armazenada na memória do µC. A fonte 

de clock utilizada pelo ADC é o oscilador interno ADC10OSC, que possui a frequência de 

operação de 5 MHz. O prescale foi configurado com fator de divisão unitário e o tempo de 

conversão é de 3,51 µs (TEXAS INSTRUMENTS®, 2013a). 

5.3.5. Modos de operação 

Os modos de operação do microcontrolador em estudo se mostram como 

alternativas para aliar performance e baixo consumo de energia. Além do Modo Ativo 

(AM), há cinco opções de modo de baixo consumo de energia (LPM), com características 

mostradas na Tabela 5.4. O comparativo do consumo de energia dos modo de operação 

AM, LPM0,LPM2,LPM3 e LPM4 é ilustrado na Figura 5.8. 
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Tabela 5.4 – Características do modo de operação do MSP430G2132 (TEXAS INSTRUMENTS®, 2013b). 

Modo de operação Características Modo de operação Características 
Ativo (AM) CPU é ativado e todos os clocks 

habilitados são ativados. 
Baixo consumo 2 (LPM2) CPU, MCLK, SMCLK e DCO 

desativados. Gerador CC 
permanece habilitado. ACLK 
ativado. 

Baixo consumo 0 (LPM0) CPU e MCLK desativados; SMCLK e 
ACLK ativados 

Baixo consumo 3 (LPM3) CPU, MCLK, SMCLK, DCO e 
Gerador CC desativados. ACLK é 
ativado. 

Baixo consumo 1 (LPM1) CPU e MCLK desativados. O DCO e 
o gerador CC são desativados caso 
o DCO não é usado pelo SMCLK. 
ACLK é ativado 

Baixo consumo 4 (LPM4) CPU e todos os clocks são 
desativados. 

 

 

Figura 5.8 – Relação entre o consumo típico de corrente e os modos de operação do MSP430 (TEXAS 
INSTRUMENTS®, 2013b). (Adaptado). 

Para o projeto deste trabalho, os modos ativo e LPM3 são adequados para a 

operação do microcontrolador, pois o modo ativo é necessário para o CPU processar os 

conteúdos contidos nas interrupções (leitura do ADC e processamento da lógica de 

ligar/desligar os leds). O modo LMP3, por sua vez, foi selecionado por consumir pouca 

energia e possibilitar o funcionamento do timer. Apesar de o modo LPM4 ser o modo que 

menos consome energia dentre os demais modos, ele não se adequou ao projeto, pelo fato 

de ele desativar todas as fontes de clock, e, portanto, impossibilitando o funcionamento 

do timer. É importante salientar que o correto uso dos modos de operação reduz 

consideravelmente o consumo de energia do microcontrolador. Pelo gráfico da Figura 5.8, 

conclui-se que o modo LPM3 consome 0,35% da corrente gasta pelo modo ativo, quando 

o µC é alimentado com 2,2 V.  

5.3.6. Fluxograma 

O fluxograma apresentado na Figura 5.9 esquematiza a lógica implementada no 

código-fonte desenvolvido neste Trabalho.  
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Figura 5.9 – Fluxograma do código-fonte desenvolvido. 

5.4. O Sistema de Reaproveitamento Completo 

5.4.1. A antena 

Para completar o Sistema de Reaproveitamento de Energia, a antena mostrada na 

Figura 5.10 (BRANDÃO, 2017) foi selecionada. Suas propriedades são resumidas na 

Tabela 5.5. Essa antena foi selecionada porque seu desempenho é o melhor dentre as 

demais antenas projetadas no Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado do CEFET/MG. 

O principal motivo de essa antena apresentar um bom desempenho é o fato de ela ser 

projetada e construída em substrato dielétrico Rogers/Duroid® 5880, que apresenta 

menores perdas elétricas do que o FR4 e é melhor caracterizado, fato esse que possibilita 

melhores resultados entre simulação e medição, conforme pode ser observado na Figura 
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5.11. Além disso, por ser mais diretiva, ela concentra mais a potência radiada do que uma 

antena dipolo impresso, por exemplo. Assim, maior potência é captada pela rectenna, 

quando as antenas transmissora e receptora estão alinhadas. Sua performance pode ser 

verificada no gráfico da Figura 5.12, que foi um teste em que utilizou-se a antena escolhida 

como receptora e uma semelhante a ela como transmissora. A antena transmissora foi 

ligada a um gerador de sinais analógico de alta frequência Keysight® N5181A, ajustado 

para operar na frequência de 2,45 GHz e fornecer potência de 26 dBm. Já a antena 

receptora foi ligada no analisador de espectro Fieldfox Keysight® N9912A, para ser 

possível medir a potência recebida. A distância entre as duas antenas foi variada entre 10 

e 60 cm.  

Tabela 5.5 – Características da antena. 
Frequência projetada 2,45 GHz Diagrama de radiação Diretiva, vide Figura 5.10 (c) 
Tipo Microstrip Impedância em 2,45 GHz 53,064+j3,408 Ω (protótipo 1) 

/ 48,492+j0,665 Ω (protótipo 
2), vide Figura 5.11 (a) 

Geometria Retangular, alimentada por 
linha de transmissão, vide 
Figura 5.10 (b) 

S11 em 2,45 GHz -27,044 (protótipo 1) / 
-35,528 dB (protótipo 2), vide 
Figura 5.11 (b) 

Substrato Rogers/Duroid® 5880   

 

 
 

 

(a) (b) (c) 

Figura 5.10 – Antena utilizada: (a) protótipo, (b) geometria e (c) diagrama de radiação simulado no CST® 

(BRANDÃO, 2017). 

 

Figura 5.11 – (a) Carta de Smith e (b) perda de retorno da antena: antena simulada (sim), protótipo 1 
(med1) e protótipo 2 (med2) (BRANDÃO, 2017). 
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Figura 5.12 – Potência recebida pela antena receptora em função da distância entre as antenas 
transmissora e receptora (BRANDÃO, 2017). 

5.4.2. Teste de reaproveitamento de energia  

O teste do reaproveitamento de energia consistiu na ligação da antena 

transmissora ao roteador TP-Link® WR841HP, ajustado para o canal 9 (2,452 GHz), com 

potência de pico de 18 dBm. A 30 cm da antena transmissora, foi posicionado o Sistema 

de Reaproveitamento de Energia, com um capacitor de 470 µF ligado ao conversor boost, 

para realizar o armazenamento de energia. Esse valor foi escolhido para diminuir o 

período do teste, pois o uso do supercapacitor disponível de 1,5 F demanda algumas horas 

para descarregar por completo (ao ser conectado ao sistema de monitoramento de 

temperatura). A Figura 5.13 mostra o diagrama de blocos do teste realizado. 

 

Figura 5.13 – Diagrama de blocos do teste de reaproveitamento de energia. 
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A tensão do microcontrolador foi monitorada com um multímetro digital Fluke® 

175 durante 31 minutos. Durante os 30 primeiros minutos, o roteador permaneceu ligado 

na rede elétrica e, após esse período, ele foi desligado. O gráfico da Figura 5.14 mostra o 

resultado do teste. Nele, observa-se claramente que o sistema realmente reaproveita a 

energia, pois, após o roteador ser desligado, a tensão no microcontrolador diminuiu e ele 

chegou a desligar em 30:55 min.  

 

Figura 5.14 – Teste do Sistema de Reaproveitamento de Energia. 

A medida de temperatura também foi realizada durante 30 minutos, monitorando 

a temperatura em um líquido gelado e um líquido quente. Ao mudar o ponto de medição 

do sensor de temperatura do líquido quente para o gelado, a indicação de temperatura 

diminuiu gradativamente de 45 °C para 10 °C, devido à inércia do termistor. Cabe ressaltar 

que o objetivo deste Trabalho não é monitorar a temperatura com precisão. Neste caso, o 

objetivo é demonstrar a viabilidade da tecnologia em estudo. A Figura 5.15 mostra fotos 

da realização do teste. 

 

Figura 5.15 – Teste do Sistema de Reaproveitamento de Energia. 

Led indicando 45 °C 

(piscando) 
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É importante salientar a importância do uso do conversor boost, pois o sinal do 

roteador é pulsante. Caso não fosse utilizado o boost, o microcontrolador poderia ligar e 

desligar sucessivamente, pois os capacitores utilizados no circuito retificador não são 

grandes o suficiente para manter a tensão na carga. O sinal fornecido pelo roteador foi 

avaliado utilizando o osciloscópio Keysight® DSOX6004A e pode ser visto na Figura 5.16. 

 

Figura 5.16 – Sinal fornecido pelo roteador TP-Link® WR841HP (BRANDÃO, 2017). 

Outro ponto importante sobre esse teste é que ele pode ser considerado um teste 

intermediário entre transmissão e reaproveitamento de energia. A explicação disso é que 

um teste puramente de reaproveitamento envolve o mapeamento do ambiente em que a 

rectenna estaria inserida e não se tem o conhecimento das fontes geradoras de sinal de 

alta frequência. Contudo, o teste realizado também não pode ser considerado puramente 

de transmissão, pois não há o controle do sinal do roteador, sinal este que se apresentou 

aleatório e pulsante. 

5.4.3. Teste de transmissão de energia sem fio 

Para verificar o potencial da tecnologia de reaproveitamento de energia, um teste 

de transmissão de energia sem fio também foi realizado, apesar de não o foco deste 

Trabalho. Nesse tipo de teste, é possível fornecer maiores níveis de potência para a 

rectenna e, dessa forma, maiores distâncias entre a fonte e a rectenna podem ser 

alcançadas. Novamente, as antenas utilizadas na seção 5.4.2 fizeram parte deste teste. 
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Essas antenas são diretivas, que é a característica apropriada para esse tipo de teste, pois, 

dessa maneira, elas são capazes de concentrar a energia para a região de interesse. 

O gerador de sinais de alta frequência Keysight® N5181A foi conectado à antena 

transmissora e foi configurado para fornecer um sinal de 26 dBm na frequência de 2,45 

GHz. O Sistema de Reaproveitamento, que inclui a antena receptora, circuito retificador, 

conversor boost e módulo de monitoramento de temperatura, foi posicionado a 1,90 

metros da antena transmissora, como mostra o diagrama da Figura 5.17. O Sistema foi 

capaz de operar durante todo o teste, que teve a duração de uma hora, como mostra a 

Figura 5.18. 

 

Figura 5.17 – Diagrama de blocos do teste de transmissão de energia sem fio. 

 

 

Figura 5.18 – Teste de transmissão de energia sem fio. 

5.4.4. Considerações finais 

Neste capítulo foi mostrado como o microcontrolador foi programado e também 

da importância de configurá-lo conforme as necessidades do projeto, ou seja, medir a 

temperatura utilizando o mínimo de energia possível. Além disso, a antena que compõe a 

rectenna foi apresentada. Dessa forma, com o sistema de reaproveitamento completo, foi 

Antena 

transmissora 

Antena 

receptora 
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possível a realização dos testes de reaproveitamento e transmissão de energia sem fio. 

Através desses testes, é possível concluir que o sistema de reaproveitamento de energia 

projetado neste trabalho é viável para operação. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

Neste Trabalho, um sistema de reaproveitamento de energia usando rectenna, 

aplicado para o monitoramento de temperatura foi estudado. Inicialmente, foi feita uma 

revisão bibliográfica do estado da arte sobre rectenna, na tentativa de demonstrar as 

potenciais aplicações da rectenna em problemas de Engenharia. Esses trabalhos 

mostraram que diferentes aplicações podem ser investigadas para essa tecnologia. Com 

base nisso, o Trabalho foi iniciado. 

O Trabalho foi iniciado com projeto do circuito retificador, pois ele é a parte mais 

desafiadora dentre as demais, por envolver a operação em altas frequências. Dessa forma, 

foi necessário a correta seleção dos seus componentes, um projeto apropriado das linhas 

que os conectam e a caracterização do conector e do dielétrico que fazem parte do circuito. 

A metodologia para o desenvolvimento do projeto do circuito retificador foi investigar e 

comparar os comportamentos simulado e medido dos componentes envolvidos 

individualmente. Uma vez que os resultados simulados e medidos convergiram, o projeto 

do retificador foi feito com maior precisão. Como o circuito retificador envolve 

componentes não lineares, sua impedância varia não somente com a frequência, mas 

também com a potência. Portanto, foram considerados dois objetivos no seu projeto: ser 

banda larga em frequência e em potência. Embora o objetivo foi alcançado, o retificador 

ainda tem a deficiência de não oferecer tensão apropriada para a carga dependendo da 

distância de interesse e depender do fornecimento constante de potência. Para solucionar 

esse problema, uma novidade do Trabalho na aplicação da rectenna é o uso do conversor 

boost na saída do circuito retificador. 

O conversor boost BQ25504 foi selecionado para compor o sistema de 

reaproveitamento, pois ele oferece baixa tensão de partida, baixo consumo e permite o 

uso de capacitores e supercapacitores como elementos armazenadores de energia. Para o 

ajuste dos parâmetros do conversor, foi feito um projeto que envolveu cálculos de 

resistores externos que foram interligados nos pinos do conversor. Uma vez que o projeto 



 
 

83 
 

foi realizado, o conversor foi simulado e testado através de um protótipo construído. Os 

resultados foram satisfatórios e se adequaram aos requisitos do projeto deste Trabalho. 

O monitoramento de temperatura foi escolhido como aplicação para o sistema de 

reaproveitamento de energia, por ser uma proposta simples e pela natureza da grandeza 

medida sofrer variações lentas. No primeiro momento foi selecionado o microcontrolador 

da família MSP430G2x, levando em consideração principalmente o baixo consumo de 

energia e ser possível sua operação em tensões baixas. O termistor foi o melhor candidato 

dentre os sensores de temperatura analisados e, portanto, ele foi incorporado ao sistema. 

Um protótipo foi construído e validado seu funcionamento.  

O sistema de reaproveitamento completo foi montado e submetido ao teste de 

reaproveitamento de energia e de transmissão de energia sem fio. A antena não foi 

projetada neste Trabalho, pois o foco foi o circuito retificador. Portanto, foi utilizada uma 

antena disponível no Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado do CEFET-MG que mais 

se aproximava com as propostas do Trabalho. Em ambos os testes, foi verificado que o 

sistema é viável para operação. No caso da transmissão de energia sem fio, foi possível o 

alcance de maiores distâncias entre a antena transmissora e receptora, já que o sinal 

emitido é dedicado para esse tipo de aplicação. Como esse sinal possui frequência e 

potência bem definidos, o casamento de impedância entre a antena e o retificador é 

realizada com maior facilidade do que no caso do reaproveitamento. Este, por sua vez, 

possui a característica de lidar com sinais que possuem uma determinada faixa de 

frequência e potência e, dessa maneira, o casamento de impedância se torna um processo 

mais complexo. Na transmissão de energia sem fio, portanto, há um potencial maior a ser 

explorado. O objetivo neste primeiro Trabalho não foi de monitorar a temperatura com 

precisão. Neste caso, o objetivo foi de demonstrar a viabilidade da tecnologia. Através dos 

resultados obtidos, é possível concluir que o sistema é viável na prática e apresenta 

espaço para melhorias e aprimoramentos. 

 

6.1. Trabalhos futuros 

Este trabalho possui diversas maneiras de ser aprimorado, com o objetivo de se 

obter maiores eficiências e potências fornecidas para a carga, além de oferecer a 
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possibilidade de alimentar cargas de diferentes tipos, desde que consumam baixa 

potência. A seguir, são sugeridos os seguintes estudos, divididos por módulos que 

constituem o sistema de reaproveitamento: 

1. Circuito retificador: 

 Investigar outras topologias de circuitos retificadores, como o 

quadruplicador de tensão; 

 Investigar outros modelos de diodo Schottky, como o HSMS282x, 

HSMS285x e  

 Testar a conexão em série e paralelo dos circuitos retificadores; 

 Simular e construir retificadores em outros materiais dielétricos. 

2. Conversor boost: 

 Investigar o modo MPPT mais profundamente e habilitá-lo no conversor 

boost, assim como avaliar sua performance frente ao seu modo 

desabilitado; 

 Desenvolver um conversor boost para operação em sistemas de 

reaproveitamento de energia; 

3. Carga/Aplicações: 

 Realizar a calibração do módulo de monitoramento de temperatura; 

 Estudar o uso de sensores de baixo consumo de energia; 

 Estudar a viabilidade do uso de módulos de comunicação sem fio, como 

Bluetooth e Wifi, para que as variáveis medidas sejam armazenadas e 

exibidas em computadores/dispositivos móveis; 

 Estudar a viabilidade na atuação do circuito de casamento de impedância 

do retificador: o microcontrolador realiza a medição da tensão de saída do 

retificador e atua no chaveamento de capacitâncias/indutâncias 

pertencentes ao circuito de casamento. 
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Anexo A 

1 //Programa para Sistema de Reaproveitamento de Energia usando Rectenna (MSP430G2132) 

2 //CEFET-MG (TCC-II) 

3 //Autor: Felipe de Oliveira Silva Zanon 

4 //Orientadora: Úrsula do Carmo Resende 

5 #include <msp430g2132.h> 

6  

7 //variáveis 

8 volatile int tempLida;    //Temperatura lida pelo A/D 

9 volatile short int saida; //Pino de saída habilitado no MSP430 

10 volatile short int porta; //Porta habilitada no MSP430 

11 
volatile int short conta; //Variável com a função de determinar tempos diferentes do led aceso e 
apagado 

12  

13 //funções 

14 void ConfigWDT(void); 

15 void ConfigClocks(void); 

16 void ConfigPinos(void); 

17 void ConfigADC10(void); 

18 void ConfigTimerA(void); 

19  

20 void main(void) 

21 { 

22   conta=0; 

23   saida=0x00; 

24   porta=1; 

25   ConfigWDT(); 

26   ConfigClocks(); 

27   ConfigPinos(); 

28   ConfigADC10(); 

29   ConfigTimerA(); 

30  

31   while(1) 

32   { 

33    _bis_SR_register(LPM3_bits + GIE);  //Modo de baixo consumo: LPM3 

34   } 

35 } 

36  

37 void ConfigWDT(void) 

38  { 

39  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;              //Parar o watchdog timer 

40  } 
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41  

42 void ConfigClocks(void) 

43  { 

44 //Configura DCO para 1MHz 

45   BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; 

46   DCOCTL = CALDCO_1MHZ; 

47  

48   BCSCTL3 |= LFXT1S_2;                  //Habilita o VLO para ACLK 

49  

50   //Em caso de falha no clock, o sistema de clocks força o MCLK a utilizar o DCO como fonte. 

51   //Essa linha de código limpa o flag dessa falha: 

52   IFG1 &= ~OFIFG; 

53  

54   BCSCTL2 |= SELM_0 + DIVM_3 + DIVS_3;  // MCLK = DCO/8, SMCLK = DCO/8 

55  } 

56  

57 void ConfigPinos(void) 

58  { 

59 
  P1DIR = ~BIT3;  //Todos os pinos da porta 1 configurados como saída, exceto o pino P1.3, que é 
configurado como entrada 

60   P1OUT = 0x00; 

61 
  P2SEL = 0x00;   //Configuração dos pinos P2.6 e P2.7 como entrada/saída digital, pois eles não são 
configurados por padrão 

62 
  P2SEL2 = 0x00;  //Configuração dos pinos P2.6 e P2.7 como entrada/saída digital, pois eles não são 
configurados por padrão 

63   P2DIR = 0xFF;   //Todos os pinos da porta 2 configurados como saída 

64   P2OUT = 0; 

65  } 

66  

67 void ConfigADC10(void) 

68  { 

69   ADC10CTL1 = INCH_3 + ADC10DIV_0;     // Entrada analógica no pino 5 (A3) e clock dividido por 1 

70   ADC10AE0=0x10;                       //Habilita entrada analógica 

71  } 

72  

73 void ConfigTimerA(void) 

74  { 

75    CCTL0 = CCIE; 

76    CCR0 = 1500; 

77    TACTL = TASSEL_1 + MC_2; //Seleciona ACLK (VLO) como fonte de clock e modo contínuo de contagem 

78  } 

79  

80 #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR 

81 __interrupt void Timer_A (void) 

82  { 

83   if (conta==0){ 

84       if (porta==1) P1OUT=saida; 

85       else P2OUT=saida; 

86       CCR0 +=300;   //Led aceso durante 25ms 

87   } 
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88   else{ 

89       P1OUT=0; 

90       P2OUT=0; 

91       CCR0 +=6000; //Led apagado durante 0,5s*4(contagens)=2s 

92   } 

93   if (conta==5) 

94   { 

95    //Seleciona referência Vss e Vref+ 

96    //Tempo máximo de sample-and-hold 

97    //Liga o gerador de referência 

98    //Habilita o ADC10 

99    //Habilita interrupção do ADC 

100    //Disponibiliza a tensão de referência padrão de 1,5V no pino 6 

101    ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_3 + REFON + ADC10ON + ADC10IE + REFOUT ; 

102    _delay_cycles(4);                   //Tempo para que a tensão de referência (1,5V) se estabeleça 

103    ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;         //Início da amostragem e conversão analógico-digital 

104  } 

105   conta=conta+1; 

106   _bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits); // Retorna ao modo LPM3 

107  } 

108  

109 //Rotina de interrupção do A/D 

110 #pragma vector=ADC10_VECTOR 

111 __interrupt void ADC10 (void) 

112  { 

113   conta=0; 

114   ADC10CTL0 &= ~ADC10IFG;           //Limpa o flag de interrupção 

115   ADC10CTL0 &= ~ENC;                //Desabilita a conversão do ADC 

116   ADC10CTL0 &= ~(REFON + ADC10ON);   //Desativa a tensão de referência e o ADC 

117   tempLida = ADC10MEM;              //Leitura do valor convertido 

118   P1OUT = 0x00;                     //Desliga todos os leds da porta 1 

119   P2OUT = 0x00;                     //Desliga todos os leds da porta 2 

120   if (tempLida<=610) 

121   { 

122     saida = 0x20; //Liga LED P1.5 e desliga demais da porta 1 

123     porta=1; 

124   } 

125   else if (tempLida>610 && tempLida<=630) 

126   { 

127    saida = 0x01;  //Liga LED P2.0 e desliga demais da porta 2 

128    porta=2; 

129   } 

130   else if (tempLida>630 && tempLida<=648) 

131   { 

132    saida = 0x02;  //Liga LED P2.1 e desliga demais da porta 2 

133    porta=2; 

134   } 

135   else if (tempLida>648 && tempLida<=668) 
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136   { 

137    saida = 0x04;  //Liga LED P2.2 e desliga demais da porta 2 

138    porta=2; 

139   } 

140   else  if (tempLida>668 && tempLida<=710) 

141   { 

142    saida = 0x01; //Liga LED P1.0 e desliga demais da porta 1 

143    porta=1; 

144   } 

145   else  if (tempLida>710 && tempLida<=734) 

146   { 

147    saida = 0x08; //Liga LED P2.3 e desliga demais da porta 2 

148    porta=2; 

149   } 

150  else  if (tempLida>734 && tempLida<=759) 

151   { 

152    saida = 0x10; //Liga LED P2.4 e desliga demais da porta 2 

153    porta=2; 

154   } 

155   else  if (tempLida>759 && tempLida<=786) 

156   { 

157    saida = 0x20; //Liga LED P2.5 e desliga demais da porta 2 

158    porta=2; 

159   } 

160  else  if (tempLida>786 && tempLida<=815) 

161   { 

162    saida = 0x40; //Liga LED P1.6 e desliga demais da porta 1 

163    porta=1; 

164   } 

165  else  if (tempLida>815 && tempLida<=846) 

166   { 

167    saida = 0x80; //Liga LED P1.7 e desliga demais da porta 1 

168    porta=1; 

169   } 

170  else  if (tempLida>846 && tempLida<=880) 

171   { 

172    saida = 0x80; //Liga LED P2.7 e desliga demais da porta 2 

173    porta=2; 

174   } 

175  else 

176   { 

177    saida = 0x40; //Liga LED P2.6 e desliga demais da porta 2 

178    porta=2; 

179   } 

180   _bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits);  //Retorna ao modo LPM3 

181  } 

 




