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Resumo  

 
 

 

Nos últimos anos, a tecnologia de Identificação por Radiofrequência (RFID) tem ganhado 

grande interesse tanto de comunidades industriais como de comunidades científicas. A sua 

capacidade de localizar e monitorar objetos, animais e pessoas com etiquetas passivas ou 

ativas permite o desenvolvimento fácil, com uma boa relação custo-benefício e ainda 

apresenta inegáveis benefícios em aplicações que variam de logística a cuidados de saúde, 

robótica, segurança, entre outras. Dentro desse aspecto o que mais vem se destacando são as 

etiquetas RFID e as antenas usadas em leitores RFID. A maioria das etiquetas possui antenas 

omnidirecionais e normalmente são fabricadas como dipolos modificados impressos. O 

objetivo principal de um projeto de antena para etiqueta é conseguir a impedância de entrada 

necessária para realizar um bom casamento de impedância com a impedância de carga do 

chip. Já o objetivo principal no projeto de antenas para leitores é conseguir estruturas de 

tamanhos reduzidos e com boa capacidade de transmissão de dados. Este trabalho traz a 

caracterização numérica de antenas para aplicações RFID, sendo estas divididas em etiquetas 

RFID e antenas para leitores. São analisadas três etiquetas RFID e duas antenas para leitores 

RFID encontradas na literatura. A análise dessas estruturas é feita utilizando o Método das 

Ondas - WCIP. São comparados os resultados iniciais encontrados na literatura com os 

obtidos através de simulações no WCIP com o objetivo de mostrar que o Método das Ondas é 

capaz de analisar tais estruturas. Para ilustrar os resultados obtidos nas simulações, é 

apresentado o comportamento dos campos elétrico e magnético. É realizada também uma 

revisão bibliográfica a respeito das características e princípios da Tecnologia RFID. São 

apresentadas, ainda, sugestões de continuidade para este trabalho. 

 

 

Palavras-chave: RFID, etiquetas RFID, antenas para leitores RFID, caracterização numérica, 

WCIP. 
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Abstract  

 
 

 

In recent years, the radio frequency identification technology (RFID) has gained great 

interest both industrial communities as scientific communities. Its ability to locate and 

monitor objects, animals and persons with active or passive tags allows easy development, 

with good cost-benefice and still presents undeniable benefits in applications ranging from 

logistics to healthcare, robotics, security, among others. Within this aspect what else comes 

excelling are RFID tags and the antennas used in RFID readers. Most tags have antennas 

omnidirectional and are usually manufactured as dipoles modified printed. The primary 

purpose of a project of antenna for tag is to achieve the required input impedance to perform a 

good marriage impedance with the load impedance of the chip. Already the objective 

principal in project of antennas for readers is to achieve reduced sizes and structures with 

good data transmission capacity. This work brings the numerical characterization of antennas 

for RFID applications, being these divided into tags RFID and antennas for RFID readers. 

Three tags RFID and two antennas for RFID readers, found in literature, are analyzed. The 

analysis of these structures is made using the Method of Waves - WCIP. Initial results found 

in the literature are compared with those obtained through simulations in WCIP with objective 

to show that the Method of Waves is able to analyze such structures. To illustrate the results 

obtained in simulations is presented the behavior of electric and magnetic fields. It also 

performed a literature review on the characteristics and principles of RFID technology. 

Suggestions for continuity to this work are presented. 

 

 

Key-words: RFID, RFID tags, antennas for RFID readers, numerical characterization, WCIP. 
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Capítulo 1 
  

Introdução 
 

 

Nos últimos anos, a tecnologia de Identificação por Radiofrequência (RFID) tem ganhado 

grande interesse tanto de comunidades industriais como de comunidades científicas. A sua 

capacidade de localizar e monitorar objetos e pessoas com etiquetas passivas ou ativas 

permite o fácil desenvolvimento de seus componentes, com uma boa relação custo-benefício e 

ainda apresenta inegáveis benefícios em aplicações que variam de logística a cuidados de 

saúde, robótica, segurança, entre outras. A tecnologia RFID é dividida, geralmente, em: 

sistemas ativos e sistemas passivos [1]. Neste trabalho são analisadas estruturas para serem 

utilizadas em sistemas passivos. 

Um dos aspectos que se destaca no estudo da tecnologia RFID são as etiquetas RFID e as 

antenas usadas em leitores RFID. A maioria das etiquetas possui antenas omnidirecionais e 

normalmente são fabricadas como dipolos modificados impressos. O objetivo principal de um 

projeto de antena para etiqueta é conseguir a impedância de entrada necessária para realizar 

um bom casamento de impedância com a impedância de carga do chip, bem como suas 

características de radiação, que variam de projeto a projeto. Já o objetivo principal no projeto 

de antenas para leitores é conseguir estruturas de tamanhos reduzidos e com boa capacidade 

de transmissão de dados.  

Para a análise dessas antenas muitos métodos numéricos são utilizados, dentre eles pode-

se citar o Método das Ondas. Esse método, mais conhecido na literatura como WCIP (Wave 

Concept Iterative Procedure) é um método de onda completa, baseado na incidência de uma 

onda transversal sobre uma superfície e no espalhamento dessa onda [2]. Este método é 

utilizado neste trabalho para a análise numérica das estruturas. 

O objetivo deste trabalho é caracterizar numericamente antenas para aplicações RFID, 

sendo a análise dividida em antenas de etiquetas (considera-se neste trabalho a expressão: 

etiquetas RFID) e antenas para leitores. São analisadas estruturas encontradas na literatura. A 

análise se dá a partir de simulações numéricas feitas através do Método das Ondas – WCIP e 

para validar os resultados obtidos é realizado um estudo comparativo com os resultados 
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encontrados na literatura. É apresentado também o comportamento dos campos elétrico e 

magnético, este último sendo representado pelo vetor densidade de corrente elétrica. 

O conteúdo deste trabalho foi dividido em seis capítulos, que são descritos a seguir. 

No capítulo 2 são apresentados os conceitos fundamentais e os princípios de 

funcionamento da Tecnologia RFID. Adicionalmente são apresentadas algumas aplicações, 

vantagens e desvantagens. 

No capítulo 3 é descrito o Método das Ondas – WCIP, que será utilizado para caracterizar 

numericamente as estruturas analisadas neste trabalho. 

No capítulo 4 é apresentada a caracterização numérica de três etiquetas RFID encontradas 

na literatura. Os resultados obtidos através das análises feitas no Método das Ondas são 

comparados aos encontrados na literatura com a finalidade de validar que o método é capaz de 

analisar essas estruturas. Para ilustrar os resultados obtidos nas simulações, é apresentado o 

comportamento dos campos elétrico e magnético. 

No capítulo 5 é apresentada a caracterização numérica de duas antenas para leitores RFID 

que também foram encontradas na literatura e para validar os resultados obtidos também é 

realizado um estudo comparativo, bem como é apresentado o comportamento dos campos 

elétrico e magnético.  

No capítulo 6 são apresentadas as conclusões do trabalho, bem como sugestões de 

trabalhos futuros relacionados a esta linha de pesquisa. 
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Capítulo 2 
  

Tecnologia RFID 
 

 

2.1 – Introdução 
 

A tecnologia de Identificação por Radiofrequência faz uso de ondas eletromagnéticas 

como meio de capturar as informações contidas em um dispositivo eletrônico conhecido como 

“etiqueta RFID”. Essa tecnologia tem como sua primeira aplicação os sistemas de radar 

utilizados na Segunda Guerra Mundial. 

Esses três: etiqueta, leitor RFID e antena RFID são juntos os principais componentes da 

tecnologia RFID. Variações na potência, tamanho, projeto da antena, frequências 

operacionais, capacidade de dados e software para gerenciar e interpretar os dados, possibilita 

uma gama de possíveis aplicações onde a tecnologia RFID pode ser usada para resolver 

problemas comerciais e de estrutura, como por exemplo, localização de inventário e 

fabricação de produtos em grande escala [3]. 

 

2.2 – Histórico 
 

Embora a história dessa tecnologia possa ser rastreada para a década de 1930, a 

tecnologia subjacente RFID localiza suas raízes por volta de 1897, quando Guglielmo 

Marconi inventou o rádio. Em RFID aplicam-se os mesmos princípios da física utilizada na 

radiodifusão, onde as ondas de rádio, uma forma de energia eletromagnética, transmitem e 

recebem vários tipos de dados. 

Na década de 30, tanto os exércitos quanto as marinhas dos países, estavam preocupados 

com o desafio de identificar objetos em qualquer lugar da Terra. Desta maneira foi que 

surgiram as primeiras idéias de RFID, próximas das que o mundo utiliza hoje. Com toda essa 

preocupação, foi projetado um sistema chamado de “amigo ou inimigo”, que servia para 

identificar aviões amigos ou não. Passando para os laboratórios de pesquisa essa tecnologia se 

tornou base para o sistema de controle aéreo por volta da década de 50. A Figura 2.1 ilustra 

essa evolução. Foi a partir do aparecimento de tecnologias mais compactas e com relação 

custo-benefício melhor, tais como: os circuitos integrados, os chips de memória programável, 
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o microprocessador e aplicativos de softwares, que a tecnologia RFID tornou-se mais 

utilizável [3]. 

 

 

Figura 2.1 – Marcos históricos da evolução da tecnologia RFID. 

 

Somente a partir do final da década de 60 e início da década de 70, que empresas de 

grande porte passaram a introduzir novas concepções sobre RFID, tornando as aplicações 

menos complexas e mais amplamente utilizadas. Essas empresas começaram a desenvolver 

equipamentos de vigilância para os produtos que ficavam estocados em seus armazéns e isso 

possibilitou detectar furtos e a quantidade de cada produto, facilitando e agilizando o processo 

de estocagem. A partir daí foi desenvolvido o sistema de marca de 1 bit, responsável por 

detectar a saída irregular de um produto em uma loja. Por não utilizar baterias, foi 

considerado um dos primeiros sistemas passivos de RFID, além de ser antifurto, possuía um 

baixo custo para a época. Durante as décadas de 70, 80 e 90 a tecnologia foi ganhando 

diversos tipos de aplicações em muitos países. 

Apesar desse desenvolvimento, um ponto ainda faltava a ser tratado - a padronização. Até 

esse momento a maioria dos esforços para padronizar a tecnologia foi centrada nos atributos 

técnicos, como a frequência de funcionamento e os protocolos de comunicação. 

 Como é mostrado na Figura 2.2, durante o final da década de 90 e início do ano 2000, 

empresas, como a Wall-Mart (Rede de Hipermercados Internacional) e instituições, como o 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, começaram a exigir de seus fornecedores a 

utilização da tecnologia RFID. Na mesma época um consórcio sem fins lucrativos deu origem 

à EPC global (Código de Produto Eletrônico Global). A EPC global se tornou um padrão de 
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fato para identificação automática de itens nas cadeias de abastecimento do mundo todo, 

dando à tecnologia RFID, pela primeira vez, uma exigência global para sua implantação e a 

necessidade de criação de um organismo de normalização pronto para facilitar o uso da 

tecnologia. 

 A EPC global é uma organização sem fins lucrativos, formada como um 

empreendimento conjunto entre a Associação Européia de Artigos Numéricos (EAN 

internacional) e o Conselho de Códigos Uniformes (UCC), para apoiar a rede de código de 

produto eletrônico (EPC). A EPC global recebeu investimentos de mais de cem empresas no 

mundo todo e serve para garantir segurança aos produtos dessas empresas. A primeira rede 

EPC global foi desenvolvida pelo Centro de auto-identificação, sediado no Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT) e a partir da EPC global, o mundo começou a conhecer 

as padronizações da tecnologia RFID [3]. 

 

 

Figura 2.2 – RFID passa a ser financiada por grandes empresas e se torna uma tecnologia de 

ponta. 

 

2.3 – Vantagens e Desvantagens 
 

A principal vantagem do uso da tecnologia RFID é realizar a leitura sem o contato e sem 

a necessidade de uma visualização direta do leitor com a etiqueta RFID. É possível, por 

exemplo, colocar a etiqueta RFID dentro de um produto e realizar a leitura sem ter que 

desempacotá-lo, ou, por exemplo, aplicar a etiqueta em uma superfície que será 

posteriormente coberta por tinta ou graxa. O tempo de resposta é baixíssimo, menor que 100 
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milissegundos, tornando-se uma boa solução para processos produtivos onde se deseja 

capturar as informações com a etiqueta em movimento.  

Dentre outras vantagens pode-se citar: leitura simultânea de milhares de itens diferentes 

por segundo; possibilidade de reutilização e alta durabilidade das etiquetas; capacidade de 

armazenamento dos dados coletados; localização dos itens ainda em processos de busca; 

melhoria no controle de estoques; prevenção de roubos e falsificação de mercadorias. 

A implantação desta tecnologia sem um tratamento cuidadoso dos aspectos de segurança 

pode acarretar em graves transtornos aos seus usuários, tais como: violação de integridade 

(onde uma etiqueta possui dados específicos do material ou pessoa em que está localizada e se 

esta for retirada e colocada em outro local poderá causar sérios prejuízos ao seu proprietário); 

cópia de etiquetas (uma pessoa mal intencionada e com conhecimento técnico poderia copiar 

os dados de uma etiqueta, usando um leitor e criar uma nova etiqueta, “um clone”, com os 

mesmos dados); monitoramento da etiqueta (obtenção de dados para uso indevido sem 

envolver fisicamente a etiqueta); uso em materiais metálicos e condutivos pode afetar o 

alcance de transmissão das antenas; a falta de padronização das frequências a serem utilizadas 

pela tecnologia e; alto custo, comparada com outras tecnologias similares [4]. Porém com o 

avanço nas pesquisas e estudos a cerca da tecnologia RFID, muitas dessas desvantagens vem 

sendo superadas, o que torna a tecnologia mais estável e utilizável. 

 

2.4 – Aplicações da Tecnologia RFID 

 

A tecnologia RFID é usada em todas as áreas que necessitam da captura automática de 

dados, permitindo a identificação de objetos sem contato físico, via radiofrequência, com 

aplicações que variam desde sistemas de pagamento via Internet e seguros, a automatização 

industrial e o controle de acesso e segurança [5]. Dentre o universo de aplicações RFID, aqui 

foram destacadas: o uso em saúde; em identificação de animais e o monitoramento de 

pessoas. 

 

2.4.1 – Saúde 

 

       Usadas embaixo da pele, as etiquetas RFID podem armazenar registros completos que 

incluem desde a identidade e o tipo sanguíneo até outros detalhes da condição do paciente, a 

fim de agilizar o seu tratamento. No caso de uma emergência, o chip das etiquetas RFID pode 

salvar vidas, já que reduz a necessidade de testes de grupo sanguíneo, alergias ou doenças 
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crônicas, além de fornecer o histórico atualizado dos medicamentos em uso pelo paciente e 

realizar o monitoramento do paciente em grandes centros hospitalares, conforme se pode ver 

na Figura 2.3. Com isso obtém-se maior agilidade na busca de informações e tratamento sem 

a necessidade de localização dos prontuários médicos. As etiquetas estão sendo aplicadas nos 

pacientes que sofrem da doença de Alzheimer, do diabetes, de doenças cardiovasculares e 

outras que requerem tratamento complexo [6].  

 

 
Figura 2.3 – Exemplo de aplicativo RFID para monitoramento de paciente em hospital. 

 

2.4.2 – Identificação de Animais 

 

 Esse tipo de aplicação vem sendo muito utilizada e traz vantagens como: facilitar o 

cálculo da produtividade de um criadouro, realizar identificação dos animais entre as diversas 

empresas, determinar a qualidade das carnes, controlar epidemias e rastrear animais em um 

pasto muito grande. Existem quatro procedimentos básicos para se anexar a etiqueta no 

animal: etiqueta de forma “colar”, etiquetas de marcas auriculares, etiquetas injetáveis e o 

chamado “bolus”, injetado diretamente no sangue do animal, como se pode ver na Figura 2.4.  

  

 
Figura 2.4 - Exemplos de etiquetas utilizadas em animais. 
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Nesta aplicação se utiliza os dispositivos passivos por várias razões, a principal delas é 

não ser possível carregar consigo uma bateria, pois é necessário introduzir as etiquetas nos 

animais. 

 

2.4.3 – Monitoramento de Pessoas 

 

 A capacidade de saber a localização de uma pessoa e monitorar seus movimentos, em um 

lugar onde existam multidões e uma facilidade de se perder, tem inúmeras vantagens. Embora 

seja ilegal monitorar os movimentos de pessoas, esse tipo de aplicação é utilizado por pais 

que levam seus filhos a lugares públicos com multidões e querem se certificar que não irão 

perder seus filhos.  

 Alguns parques de diversões do mundo oferecem um serviço que permite aos pais 

rastrear e determinar a localização exata de seus filhos, apenas usando pulseiras RFID. Na 

Figura 2.5, pode-se observar uma situação onde uma família vai ao parque: na situação “A” a 

família chega ao parque, em “B” os pais se perdem de seu filho, em “C” as câmeras 

monitoram a localização, em “D” os pais se dirigem a uma estação de monitoramento onde 

podem encontrar a etiqueta RFID de seu filho e localizá-lo através das imagens das câmeras e 

em “E” os pais encontram seu filho.   

 

 
Figura 2.5 – Monitoramento de uma criança em um parque de diversões usando RFID. 
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Outra vantagem nesse tipo de aplicação é determinar a posição e a circulação de idosos, 

deficientes ou pessoas com doenças graves. Por exemplo, para garantir que os portadores do 

mal de Alzheimer não deixem locais seguros e passem a ir para locais inseguros [3].  

Também é comum por parte de empresas que controlam grandes estádios de futebol e de 

outros esportes, o uso desta tecnologia, com a finalidade de garantir que determinados locais 

só possam ser acessados por pessoas autorizadas e que essas usufruam apenas pelos serviços 

pagos. Para tanto são usados bilhetes com etiquetas ou pulseiras RFID, como também um 

monitoramento físico, através de câmeras de seguranças e de guardas locais. Todos esses 

serviços passam a integrar o sistema de monitoramento da tecnologia RFID. 

 

2.5 – Componentes da Tecnologia RFID 

 

A tecnologia RFID realiza diversas tarefas, como por exemplo, a detecção e a 

identificação de objetos em qualquer lugar de um ambiente. Para isso, ela necessita de 

componentes que propiciem essas funções, os principais deles são: a etiqueta RFID, o leitor 

RFID e as antenas. O leitor RFID, geralmente é ligado a um computador ou a outro 

dispositivo que possua os dados necessários para a realização da aplicação desejada, seja ela 

uma identificação, uma autorização ou uma localização. Em alguns casos, os computadores 

ou equipamentos de leitura estão conectados a uma rede e essa rede por sua vez à internet. 

Tudo isso para que seja possível interligar empresas, instituições ou o que se fizer necessário. 

Ainda tem-se como elementos secundários, a parte lógica da estrutura da tecnologia. Os 

softwares compõem boa parte dos estudos da tecnologia RFID. Aqui serão apresentadas 

apenas algumas informações sobre essa linha de pesquisa. 

Com essa arquitetura simples, a tecnologia RFID pode atuar em situações bem variadas, 

desde uma aplicação em uma pequena loja, onde o sistema apenas irá soar um alarme caso 

algum produto venha a sair sem ser pago até o mais sofisticado sistema de localização de 

produtos do mundo, fazendo uso inclusive de satélites [3]. 

Um elemento essencial aqui é a transferência de dados que ocorre entre a etiqueta e o 

leitor, intermediados pelas antenas, conforme a Figura 2.6. 

A capacidade de alcance do sistema pode variar de acordo com a necessidade, podendo 

existir desde pequenos enlaces, como em uma aplicação de catracas eletrônicas até grandes 

enlaces, como em um pedágio ou em uma linha de montagem de automóveis. Essa 

flexibilidade no alcance só é possível devido ao uso das antenas, que podem estar localizadas 
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em qualquer ponto do sistema. Vários outros elementos serão levados em consideração, 

como: frequência, modulação, codificação e aplicativos. 

 

 
Figura 2.6 – Exemplo de transferência de dados na tecnologia RFID. 

 

2.5.1 – Etiquetas RFID 

 

A etiqueta RFID, também conhecida como transponder, por possuir características de 

transmissão e recepção, contém os dados que serão enviados aos leitores. Esses dados só 

serão enviados a esses leitores caso a etiqueta seja interrogada por eles. 

As etiquetas mais comuns são constituídas de um circuito integrado com memória, uma 

antena e essencialmente um microchip, como se pode ver na Figura 2.7. Quando uma etiqueta 

é interrogada, os dados armazenados em sua memória são recuperados e transmitidos. Uma 

etiqueta pode realizar tarefas básicas, como leitura e gravação para memória. Daí surge 

variações de etiquetas RFID, podendo receber atributo de: somente leitura, gravar apenas uma 

vez e realizar leitura ou leitura e gravação. 

 

 
Figura 2.7 – Exemplo de uma etiqueta RFID. 
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A capacidade de gravação na memória aumenta o custo da etiqueta, juntamente com a sua 

capacidade de executar funções de nível superior. Ao mesmo tempo em que etiquetas somente 

para leitura, evitam gravações equivocadas ou maldosas. 

As etiquetas mais comuns hoje são as do tipo passiva. Estas etiquetas possuem vários 

formatos e elas podem ser construídas com baixo custo, isso porque não necessitam de bateria 

como fonte de energia. Elas utilizam a energia eletromagnética que recebem através do sinal 

do leitor. Atualmente este tipo de etiqueta vem sendo empregado em identificação de animais, 

controle de mercadorias, automação industrial, em aplicativo de controle de acesso, etc. 

Ao contrário das etiquetas passivas, as ativas possuem uma bateria dentro do seu 

encapsulamento, o que permite intervalos de leitura maiores e mais rápidos, como também 

maior exatidão na transferência de dados e recursos de processamento bem mais eficientes. 

Como elas têm sua própria fonte de energia, podem transmitir dados sem que seja necessário 

que um leitor energize seu circuito. Devido à bateria, as etiquetas ativas possuem vida finita. 

Uma das utilizações mais comuns para este tipo de etiqueta é o controle de objetos de valor 

muito alto, por exemplo, como o rastreio do fornecimento de materiais militares no mundo 

todo. 

Há também uma classe de etiquetas chamada semi-ativa ou semi-passiva, nomenclatura 

que varia de fabricante a fabricante. Este tipo de etiqueta possui uma pequena bateria que 

serve para energizar seu circuito integrado, porém utiliza o campo eletromagnético emitido 

pelo leitor para enviar seus dados. Esta etiqueta também é muito durável, pois ela só se torna 

ativa quando está próxima do leitor, quando está distante passa a ser passiva. 

As embalagens das etiquetas ou seu encapsulamento desempenham um papel 

fundamental na arte da criação de aplicativos RFID. Uma etiqueta pode requerer a 

incorporação de um objeto que possa variar em tamanho, contorno e material da superfície. A 

embalagem define para a etiqueta, na maioria dos casos, a sua utilidade. Muitas vezes o 

tamanho da embalagem é definido pela dimensão e forma de sua antena. A atual tecnologia 

permite a construção de etiquetas flexíveis, também chamadas de etiquetas inteligentes. Esse 

tipo de etiqueta também pode possuir consigo um rótulo que pode ser um adesivo na parte 

superior. Dependendo do formato, nesse adesivo pode conter também um código de barras 

que auxilia em caso de necessidade por parte de alguma empresa que não possua a tecnologia 

RFID, por isso são chamadas etiquetas inteligentes [3]. 

As etiquetas podem ser colocadas dentro de vários objetos ou embalagens, tais como: 

cartões de plástico para chaves de carro ou porta; de vidro para injetar sobre a pele humana 

que chega a ser um pouco maior que um grão de arroz como se pode ver na Figura 2.8; 
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carcaças que evitem a digestão ou corrosão para serem implantadas em estômagos de animais; 

papel para ser colocado em livros ou caixas de papelão; entre outros modelos existentes.  

 

 
Figura 2.8 – Exemplo de embalagem de vidro de uma etiqueta RFID para aplicação em seres 

humanos. 

 

Em uma etiqueta, a memória, é um elemento muito importante. Se bem planejada e bem 

utilizada, as memórias podem aprimorar os aplicativos RFID. Em determinadas aplicações da 

cadeia de abastecimento, tais como controle de gado, a memória pode ser utilizada 

inicialmente para armazenar um identificador exclusivo e em seguida, em qualquer fase da 

cadeia produtiva, alguma informação crítica pode ser atualizada e armazenada na memória. 

As etiquetas RFID também podem ser classificadas segundo o tipo de operações que 

podem ser realizadas com elas, tais como: etiquetas somente para leitura e etiquetas 

regraváveis. As etiquetas somente para leitura vêm da fábrica com os dados já gravados no 

chip e não podem ser alterados, permitindo somente a transmissão dos dados pré-gravados 

pelo fabricante da etiqueta. As etiquetas regraváveis formam uma combinação somente de 

leitura e de escrita. Nelas, o chip possui setores da memória somente para leitura contendo 

geralmente um número de identificação e outros setores de memória disponível para serem 

gravados e regravados durante o uso. 

Já há avanços muito grandes em relação às etiquetas RFID, como é o caso das etiquetas 

sensoriais. Elas oferecem a capacidade de monitorar, medir e gravar as diferentes condições 

ambientais, tendo um conceito muito simples. Um sensor é colocado junto com a etiqueta em 

seu encapsulamento para interagir e registrar qualquer condição para o qual o sensor esteja 
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apto a captar. Algumas das etiquetas sensoriais mais interessantes que existem hoje em dia 

estão em desenvolvimento, sendo estas as etiquetas que são capazes de detectar, registrar e 

transmitir as alterações na pressão do ar, temperatura, volume de líquidos ou a presença de 

agentes químicos ou bacterianos. 

 

2.5.2 – Leitor RFID 

 

O leitor, também chamado de interrogador, é um dispositivo que captura e processa dados 

de uma etiqueta. Embora alguns leitores possam escrever dados em etiquetas, ele ainda é 

essencialmente um leitor ou interrogador. O leitor também é responsável por criar uma 

interface amigável com um computador, na Figura 2.9 podemos observar um exemplo típico 

de leitor RFID comercial. 

 

 
Figura 2.9 – Exemplo de um leitor RFID comercial. 

 

No caso de etiquetas passivas ou semi-ativas, o leitor fornece a energia necessária para 

ativar ou energizar a etiqueta através do campo eletromagnético gerado por ele. O alcance 

deste campo é, geralmente, determinado pelo tamanho das antenas e pela capacidade do leitor. 

O tamanho da antena geralmente é definido pelos requisitos da aplicação. Todavia, a potência 

do leitor (através da antena), é que define a intensidade do campo eletromagnético que será 

produzido e que geralmente é dificultado pelos regulamentos e normas de cada país. Por esse 

motivo, incompatibilidades existem na tecnologia RFID. 

Um dos aspectos mais importantes em uma conexão entre o leitor e a etiqueta é a 

frequência de operação. Essa frequência pode variar de acordo com o aplicativo, normas e 

regulamentos. Em geral, a frequência define a taxa de transmissão de dados (velocidade) entre 

a etiqueta e o leitor. Quanto menor a frequência, menor será a taxa de transmissão. No 

entanto, velocidade não é a única consideração na criação de uma solução RFID. Condições 

ambientais podem desempenhar um papel significativo ao determinar a frequência de 
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funcionamento ideal para um aplicativo específico. Por exemplo, latas de refrigerante e a 

presença de outras ondas de rádio produzidas por fornos micro-ondas ou telefones sem fio, 

podem criar interferência nas bandas UHF ou micro-ondas, respectivamente. 

A tarefa mais comum que um leitor executará é, obviamente, a leitura dos dados 

armazenados nas etiquetas. Este processo requer um algoritmo sofisticado de software para 

confiabilidade, segurança e velocidade.  

 Para sistemas RFID que proporcionam a possibilidade de escrever e ler dados, o leitor 

pode executar a tarefa de escrever dados na etiqueta. Isso pode ser útil no caso de uma 

etiqueta ficar sem espaço em sua memória, neste caso o leitor poderá “zerar” sua memória e 

introduzir novos dados. Com uma etiqueta de leitura e gravação, os dados podem ser 

alterados, adicionados ou mesmo eliminados em qualquer instante, até mesmo os dados do 

fabricante podem ser apagados e substituídos. 

 O leitor também é responsável pelo fluxo de dados entre as etiquetas e o computador. 

Normalmente, o leitor se comunica com o computador através de uma porta serial ou uma 

conexão ethernet. Um leitor também pode estar equipado para se comunicar com o 

computador através de uma conexão sem fio, sobretudo se for um leitor portátil [3]. 

 

2.5.3 – Antenas RFID 

 

As antenas são as responsáveis pela comunicação entre a etiqueta e o leitor. O formato da 

antena e o local a ser colocada desempenham um fator importante para determinar a zona de 

cobertura, o intervalo e a exatidão do sistema. Por exemplo, uma antena linear oferece um 

alcance melhor que uma antena circular. Ao mesmo tempo, uma antena linear produzirá 

resultados de leitura menos precisos em aplicações onde a orientação da antena de uma 

etiqueta relativamente à antena do leitor possa variar aleatoriamente. Isto torna a antena linear 

mais adequada para aplicações onde a orientação de um item seja sempre a mesma, tal como 

uma linha de montagem industrial automatizada. 

 A antena da etiqueta normalmente é feita sobre a mesma superfície onde se encontra o 

circuito integrado e é encapsulada dentro da embalagem da etiqueta. A Figura 2.10 mostra o 

formato de uma antena e o local onde ela se encontra dentro da etiqueta. O tamanho dessa 

antena vai determinar o tamanho da etiqueta e seu formato também. 
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Figura 2.10 – Exemplo de antenas para etiquetas RFID. 

 

As características de uma antena para um leitor RFID também variam muito dependendo 

dos requisitos do aplicativo. Em certos casos, tais como leitores portáteis, a antena está 

montada diretamente no leitor. Em outros casos, várias antenas podem ser montadas fora do 

leitor e posicionadas estrategicamente para melhorar a qualidade e o alcance dos sinais de 

rádio. Um exemplo básico desse modelo é um portal criado em uma loja atacadista que irá 

definir a quantidade de produtos que por ali passem. A Figura 2.11 mostra muito bem esse 

exemplo. 

 

 
 

Figura 2.11 – Exemplo de um leitor RFID em formato de portal, utilizado em uma loja 

atacadista. 
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 Como o sistema de modulação é analógico, e não digital, seu sinal é mais suscetível a 

degradação causada por interferências de fontes de ruídos e condições ambientais. 

Interferências podem ser causadas pela proximidade com líquidos, tais como água; objetos 

metálicos; umidade elevada; temperaturas extremamente quentes ou frias; motores; 

dispositivos sem fio, como celulares; redes de computadores sem fio ou até mesmo um 

telefone fixo sem fio [3]. 

O grau aos quais essas condições afetam um sistema RFID depende muito da frequência 

de funcionamento. A capacidade de solucionar problemas de interferência desempenha um 

papel importante para a implantação da tecnologia RFID. Por esse motivo é importante fazer 

vários testes nos locais onde se pretende instalar a tecnologia RFID ou conhecê-lo bem a fim 

de solucionar essas interferências. Dentro das empresas que criam soluções RFID, muitos 

engenheiros tentam solucionar vários problemas causados pelas interferências, ao mesmo 

tempo em que muitos programadores criam softwares que possam melhorar a qualidade de 

correção de erros, tolerância a falhas e redundância. 

 

2.5.4 – O Servidor e os Elementos de Software 

 

As características de hardware de um computador servidor geralmente dependem dos 

tipos de aplicativos de software em execução no computador. Por isso define-se a função do 

servidor em termos do seu aplicativo. Os aplicativos do servidor são basicamente softwares 

que utilizam os dados gerados pela tecnologia RFID. 

Os recursos específicos e as funcionalidades dos elementos de software da tecnologia 

RFID variam muito dependendo da aplicação e de seus requisitos. Para esses elementos 

existem as seguintes categorias: software da tecnologia RFID; software RFID intermediário e 

aplicativo do servidor. Tais softwares podem ser executados na etiqueta, no leitor e no 

computador servidor. Embora cada categoria dessas possua suas definições e funções é 

interessante perceber através da Figura 2.12 a ligação e a sobreposição existente entre elas. 
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Figura 2.12 – Sobreposição existente entre as categorias de software RFID. 

 

2.5.4.1 – Software da Tecnologia RFID 

 

Este software é o conjunto de funções necessárias para habilitar a interação básica entre 

uma etiqueta e um leitor. Na sua forma mais elementar, a comunicação ocorre em nível de 

processamento de sinal de rádio. Ele requer hardware, software de baixo nível e software de 

alto nível para gerenciar o fluxo de dados entre a etiqueta e o leitor. 

Leitura e escrita são as funções mais básicas de uma etiqueta. Um leitor solicita a uma 

etiqueta para ler ou gravar dados em sua memória. A etiqueta acessa sua memória para ler os 

dados conforme instruções recebidas pelo leitor e transmite os dados novamente para o leitor 

e tendo espaço em sua memória a etiqueta também pode guardar novos dados. 

Existem softwares anti-colisão e eles são usados quando, em qualquer momento, várias 

etiquetas estiverem no campo de um leitor e devam ser identificadas e controladas 

simultaneamente. Isto é muito comum em aplicativos para cadeias de produção, por exemplo, 

em um aplicativo de gerenciamento de estoque implantado em um depósito, onde centenas ou 

milhares de etiquetas podem estar no campo de visada de apenas um leitor e que pode ter um 

grande alcance. Cada caixa das centenas ou milhares que existam no depósito pode conter 

mais uma centena de objetos ou itens com etiquetas a serem identificadas e controladas. Por 

isso esse tipo de software é bastante utilizado. Esse software exige cooperação entre as 

etiquetas e os leitores a fim de que não aconteça que centenas de etiquetas tentem se 

comunicar com o leitor ao mesmo tempo. Em alguns casos, os algoritmos podem ser bem 

simples, bastando apenas fazer com que as etiquetas gerem um tempo aleatório de resposta ao 

leitor. 
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Um leitor pode possuir um software que detecte e corrija erros de transmissão da etiqueta. 

Esse tipo de software ainda pode conter um algoritmo que detecte e descarte dados duplicados 

ou incompletos. 

Criptografia, autorização e autenticação são úteis quando há a necessidade de troca de 

dados sigilosos que exijam segurança, entre o leitor e a etiqueta, devendo os dois cooperar 

para executar o protocolo necessário para alcançar o nível desejado de segurança de dados, 

por exemplo, para impedir que um leitor não autorizado faça leitura dos dados das etiquetas. 

Sendo assim, os dois, etiqueta e leitor, deverão executar o mesmo protocolo podendo esse 

exigir um código ou uma senha para validar o pedido, finalizando na troca de informação 

segura e autorizada, esse tipo de ferramenta é encontrada nos diversos modelos de softwares 

RFID disponíveis no mercado [3]. 

 

2.5.4.2 – Software RFID Intermediário 

 

Este tipo de software consiste em um conjunto de componentes de software que atua 

como uma ponte entre os componentes do sistema RFID (leitor e etiquetas) até o aplicativo do 

servidor e realiza duas funções principais, sendo elas: o monitoramento do estado do leitor 

RFID e o gerenciamento da troca de dados entre a etiqueta e o leitor. Essas funções, muitas 

vezes estão relacionadas em compartilhar dados em comum. No entanto, elas possuem 

características muito exclusivas. 

 A função de monitoramento do leitor é especialmente importante em ambientes onde 

vários leitores são distribuídos em um único, ou vários locais, onde o controle manual não 

seria prático. Por exemplo, em um armazém onde existam vários leitores RFID posicionados 

estrategicamente e necessitem de ordem e agilidade. Quando um falhar, o sistema não irá 

parar como um todo e os outros passarão a receber novas funções, substituindo em tempo real 

o leitor com defeito. 

 A função de gerenciamento da troca de dados entre a etiqueta e o leitor, executa 

tarefas como codificação, processamento, filtragem, agregação e recolhimento de dados entre 

a etiqueta e o leitor para integração com o aplicativo do servidor. Esse tipo de software é útil 

para corrigir dados duplicados e redundantes. Outra tarefa executada aqui é a normalização 

dos dados, principalmente na ausência de normas e padrões de protocolos entre sistemas 

operacionais proprietários. O software traduz vários formatos de dados e os transformam em 

um único formato normalizado para a integração mais fácil no nível de aplicativo do servidor. 
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2.5.4.3 – Aplicativos do Servidor 

 

O aplicativo do servidor recebe os dados tratados e normalizados enviados a partir da 

etiqueta, através do leitor e do software RFID intermediário. Normalmente é um programa 

que previamente existe em uma empresa, tal como um sistema de controle de inventário. 

Dependendo da sofisticação do software RFID intermediário e as capacidades dos aplicativos 

do servidor, o software desse aplicativo ainda não precisa saber a origem real dos dados que 

espera receber. 

Por exemplo, um sistema RFID pode ser implantado em uma empresa que já tenha feito o 

cadastro de produtos através de outros sistemas, como o código de barras. Então o aplicativo 

do servidor apenas irá receber esses dados sem se preocupar com a origem dos mesmos, mas 

sendo que se essa atividade tivesse sido realizada pela tecnologia RFID e não pelo código de 

barras, os softwares intermediários iriam sempre comunicar a origem do produto. Para uma 

empresa como essa, que possuía apenas o código de barras, existem vários softwares RFID 

que convertem os dados originais para dados novos da tecnologia RFID, como exemplificado 

na Figura 2.13. Em poucos sistemas haverá a necessidade de inserção desses dados apenas 

através da leitura RFID, não permitindo anexar dados anteriores captados através de outras 

tecnologias. 

 

 
Figura 2.13 – Exemplo da interface de um software RFID, transformando códigos de 

barra em códigos para uso em RFID. 
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2.6 – Princípios Fundamentais de Operação 

 

Aqui será descrita a interação básica entre etiqueta e leitor, em especial a transferência de 

dados entre eles. Os sistemas RFID possuem duas principais categorias de funcionamento: 

sistema de transmissão de 1 bit que possui vários tipos, entre eles: radiofrequência, micro-

ondas, divisão de frequência, eletromagnético e acústico magnético; e sistema de transmissão 

de n bits, que se divide em full e half duplex e os procedimentos sequenciais, conforme a 

Figura 2.14. 

 

 
Figura 2.14 – Classificação do funcionamento do sistema RFID. 
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2.6.1 – Sistemas de Transmissão de 1 bit 

 

Um bit é a menor unidade de informação que pode ser representada e possui apenas dois 

estados, 1 ou 0. Isto significa que apenas duas situações podem ser representadas por sistemas 

com base de transmissão de 1 bit: primeira, “a etiqueta está na zona de alcance do leitor”; 

segunda,“a etiqueta não está na zona de alcance do leitor”. Apesar dessa limitação, os 

sistemas de 1 bit são muito generalizados. Sua principal aplicação consta de um dispositivo 

anti-furto em lojas, ou seja, vigilância de artigo eletrônico (EAS). 

Um sistema EAS é constituído pelos seguintes componentes: a antena de um leitor, o 

elemento de segurança, ou seja, a etiqueta e um dispositivo de desativação da etiqueta após o 

pagamento do produto. Nos sistemas mais modernos, a desativação é realizada no ato do 

pagamento, pelo próprio caixa eletrônico através de um sistema interligado. Alguns sistemas 

também podem possuir um elemento responsável por reativar a etiqueta mesmo depois de sua 

desativação. O que caracteriza o desempenho desse sistema é a distância entre os leitores e as 

etiquetas, que se localizam nas portas e nos produtos, respectivamente. Dos tipos de 

transmissão de 1 bit que existe, serão apresentados o de micro-ondas e o de divisão de 

frequência [5]. 

 

2.6.1.1 – Transmissão de 1 bit por Micro-ondas 

 

Sistemas de transmissão de 1 bit no intervalo de micro-ondas exploram a geração de 

componentes harmônicas com características não-lineares, utilizando diodos, pois os diodos 

possuem uma característica não-linear de armazenar energia. O diodo escolhido para uso no 

sistema é quem irá definir o número e a intensidade das harmônicas geradas. O esquema de 

transmissão de 1 bit utilizando o intervalo de frequência de micro-ondas, em geral, é muito 

simples, existindo apenas um diodo ligado a uma antena que será projetada para a frequência 

da portadora, que nesse tipo de aplicação, RFID, pode ser de 2,4 GHz ou de 5,8 GHz. A 

Figura 2.15 mostra o esquema de transmissão usando micro-ondas. 
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Figura 2.15 – Esquema de transmissão de 1 bit usando micro-ondas. 

 

Para que haja o funcionamento do sistema RFID, é necessário que a etiqueta esteja na 

zona de leitura e seja induzida por um campo elétrico gerado pelo leitor. Uma corrente flui 

pelo dipolo até o diodo, que por sua vez irradia, na maioria das vezes, os 2º e 3º harmônicos 

da frequência da portadora. A Figura 2.16 mostra que o leitor é capaz de perceber essa 

transmissão feita no 2º harmônico da frequência da portadora, pois o mesmo foi ajustado para 

tal frequência [5]. 

 

 
Figura 2.16 – Exemplo do uso de uma etiqueta no intervalo de frequência de micro-ondas. 

  

Faz-se o uso das modulações ASK (Chaveamento em Amplitude) ou FSK (Chaveamento 

em Frequência) da portadora, para garantir maior segurança e precisão. Assim, as harmônicas 

terão a mesma modulação, permitindo que o sinal seja livre de interferência de meios externos 

ao sistema.  
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2.6.1.2 – Transmissão de 1 bit por Divisão de Frequência 

 

Esse tipo de sistema opera na faixa de frequência: de 100 Hz a 135,5 kHz. A etiqueta é 

composta por uma bobina, um circuito ressonante e um chip, que tem por função dividir por 

dois a frequência da portadora e retransmitir o sinal para o leitor, que fará a identificação e 

execução da aplicação. O processo é semelhante ao do sistema de transmissão de 1 bit por 

micro-ondas, mas com uma redução da frequência da portadora pela metade. Também é usada 

a modulação na amplitude ou na frequência (ASK ou FSK) a fim de melhorar o desempenho 

do sistema. Na Figura 2.17 pode-se ver esse sistema de transmissão. 

 

 
 

Figura 2.17 – Exemplo de transmissão de 1 bit por divisão de frequência. 

 

2.6.2 – Sistemas de Transmissão de “n” bits 

 

Em contraste com o sistema de transmissão de 1 bit, que normalmente exploram simples 

efeitos físicos, os sistemas de transmissão de “n” bits e sequenciais utilizam um chip 

eletrônico, trazendo de fato a transmissão de dados. Essa transferência de dados ocorre de 

duas maneiras principais: procedimento full duplex e half duplex ou procedimento sequencial.  

 Na transmissão full duplex (FDX), a informação é enviada nos dois sentidos e de forma 

simultânea, não existindo assim perda de tempo com operação de troca de sentido de 

transmissão entre os dispositivos. Já na transmissão half duplex (HDX), a informação é 

enviada nos dois sentidos, mas não de forma simultânea. A Figura 2.18 mostra o 



Capítulo 2 – Tecnologia RFID 

 

42 

 

comportamento de transferência de energia e de transmissão nos sistemas full duplex, half 

duplex e do sistema sequencial. 

 

 
Figura 2.18 – Representação dos sistemas full duplex, half duplex e sequencial. 

 

 A transmissão de energia entre o leitor e a etiqueta é contínua para FDX e HDX, mas não 

para sequencial (SEQ). Nesse último, os dados e a energia são transmitidos de forma contínua 

em determinados períodos de tempo. Serão tratados aqui, dois tipos de sistemas de 

transmissão de “n” bits, o sistema full duplex e half duplex por acoplamento indutivo e o 

sistema do tipo sequencial por acoplamento indutivo. 

 

2.6.2.1 – Sistema de Transmissão de “n” bits por Acoplamento Indutivo 

 

Esse tipo de transmissão utiliza uma etiqueta que possui em sua composição, um 

dispositivo para armazenar dados e uma bobina que funciona como antena. Geralmente, são 

elementos do tipo passivo, ou seja, que recebem energia do leitor para poder funcionar. O 

leitor gera um campo eletromagnético nas frequências de 135 kHz ou 13,56 MHz que entra na 

área da bobina da etiqueta e induz uma tensão, que é utilizada para energizar o chip, que 

enviará de volta ao leitor seu código de identificação. 

 Na Figura 2.19, pode-se ver que, paralelo à bobina do leitor e paralelo à bobina da 

etiqueta, têm-se capacitores que acabarão formando um circuito ressonante ajustado na 

frequência de operação do leitor. Esse tipo de circuito pode ser comparado a um 

transformador. O acoplamento entre as duas bobinas é muito fraco e a eficiência na 
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transmissão de potência entre as duas bobinas depende da frequência de operação, do número 

de enrolamentos, da área da seção transversal da etiqueta e do ângulo entre a bobina da 

etiqueta e a do leitor [7]. 

 

 
Figura 2.19 – Exemplo de sistema “n” bits com acoplamento indutivo. 

 

2.6.2.2 – Sistema de Transmissão de “n” bits Sequencial por Acoplamento Indutivo 

 

Nesse sistema, a transmissão de dados e de energia do leitor para a etiqueta ocorre de 

modo alternado. É um sistema digital e sua saída depende, em um instante qualquer t ou 

outros instantes quaisquer, do valor de entrada. É classificado entre síncronos e assíncronos. 

Com acoplamento indutivo, o sistema de transmissão de “n” bits sequencial opera com 

frequência abaixo de 135 kHz, através de um acoplamento que ocorre entre a bobina da 

etiqueta e a bobina do leitor, similar a um transformador. Como fonte de energia, uma tensão 

gerada na bobina da etiqueta pelo efeito do campo magnético H alternado do leitor, deve ser 

retificada. Como em outros sistemas de transmissão, as frequências, tanto da etiqueta quanto 

do leitor, devem ser iguais ou bem próximas para que haja qualidade e eficiência no sistema. 

Por isso, a etiqueta utilizada nesse sistema, possui um capacitor que serve para compensar a 

tolerância nas diferenças causadas pelos componentes elétricos do sistema e na frequência de 

ressonância. 

 Diferentemente do que ocorre nos sistemas FDX e HDX, no sistema sequencial, o 

transmissor do leitor e a etiqueta não funcionam de forma contínua. A energia transferida à 

etiqueta pelo leitor é feita de forma discreta e seu funcionamento ocorre em três etapas: carga, 

leitura e descarga, como mostra a Figura 2.20 [5]. 

 A operação de carga funciona quando o leitor alimenta o capacitor da etiqueta, o qual 

armazena essa energia a fim de usá-la depois para a transmissão de dados. Na leitura, o 



Capítulo 2 – Tecnologia RFID 

 

44 

 

transmissor é desligado, ficando em estado de espera, para receber as informações da etiqueta. 

No período de descarga, descarrega-se o resto da energia armazenada no capacitor. 

  

 
 

Figura 2.20 – Etapas de operação de um sistema de transmissão de “n” bits do tipo sequencial 

por acoplamento indutivo. 

 

2.7 – Padronização 

 

Com um mundo tão globalizado e com as crescentes inovações tecnológicas, um tema é 

essencial para se discutir: a padronização. Ela é responsável por permitir a existência de várias 

tecnologias ao mesmo tempo e em um mesmo ambiente, sem que uma cause danos à outra. 

Na tecnologia RFID, existem muitas empresas e instituições que desenvolvem projetos e por 

esse motivo, torna-se cada vez mais importante, antes de qualquer coisa, entender o que já 

existe de legislação para RFID. 

 

2.7.1 – Intervalos de Frequência 

 

Os sistemas RFID geram e irradiam ondas eletromagnéticas e juridicamente são 

classificadas como sistemas de rádio. As funções de outros sistemas que utilizem rádio em 

hipótese nenhuma podem ser perturbadas ou prejudicadas. É muito importante garantir que os 

sistemas RFID não interfiram no rádio e na televisão, em serviços de rádio móvel (polícia, 

segurança, indústria), serviços de rádio marinha ou aeronáutica e telefones móveis. 

 A necessidade de exercer o cuidado com que se refere a outros serviços de rádio restringe 

significativamente as frequências operacionais adequadas e disponíveis a um sistema RFID. 
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Por esse motivo, só é possível utilizar intervalos de frequência especificamente para 

aplicativos industriais, científicos ou médicos, que são os intervalos de frequência ISM 

(Médica-Científica-Industrial). 

 Os intervalos de frequência mais importantes para sistemas RFID são: de 0 a 135 kHz e 

as frequências ISM, cerca de 6,78 MHz (ainda não disponível na Alemanha); 13,56 MHz; 

27,125 MHz; 40,68 MHz; 433,92 MHz; 869 MHz; 915 MHz (não disponível na Europa); 2,4 

GHz; 5,8 GHz e 24,125 GHz [5]. 

 

2.7.2 – Regulamentação na Europa 

 

Na Europa, a Conferência Européia dos Correios e Administrações de Telecomunicações 

(CEPT), é a responsável pela criação de normas e regulamentos na área de telecomunicações 

em geral. A CEPT criou um documento de padronização, intitulado de “CEPT/ERC REC 70-

03”. Ele traz recomendações relativas à utilização de dispositivos de curto alcance (SRD) que 

funciona como base para novas regulamentações nacionais em todos os estados dos 44 

membros do CEPT e está disponível desde outubro de 1997.  

 O documento REC 70-03 define bandas de frequência, níveis de potência, espaçamento 

dos canais e a duração de transmissão de dispositivos de curto alcance. A Tabela 2.1 mostra 

as aplicações dos 13 anexos deste documento, destacando-se entre eles os referentes à 

tecnologia RFID, sendo eles: Anexo1, Anexo 4 e Anexo 11 . 

 

Tabela 2.1 – Aplicações descritas na REC 70-03. 

Anexos Aplicação 

Anexo 1 Dispositivos de curto alcance não específicos. 

Anexo 2 Dispositivos para detectar vítimas de avalanche. 

Anexo 3 Conexões de redes locais, RLANs e HIPERLANs. 

Anexo 4 Identificação automática de veículos para estradas de ferro (AVI). 

Anexo 5 Controle de tráfego e veículos em rodovias (RTTT). 

Anexo 6 Equipamento para detectar movimento. 

Anexo 7 Alarmes. 

Anexo 8 Modelo radio-controlado. 

Anexo 9 Aplicações por acoplamento indutivo. 

Anexo 10 Microfones sem fio. 

Anexo 11 RFID. 

Anexo 12 Aplicações médicas implantáveis de baixa potência. 

Anexo 13 Aplicações de Áudio sem fio. 
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2.7.3 – Regulamentação no Brasil 

 

Não há no Brasil, regulamentação específica para RFID. Mas esse serviço está 

enquadrado na Resolução nº 365 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). Esta 

trata de equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita e tem por objetivo 

caracterizar os equipamentos de radiação restrita e estabelecer as condições de uso da 

radiofrequência, para que os dispositivos possam ser utilizados com dispensa da licença de 

funcionamento e a liberação da necessidade de outorga de autorização de uso de 

radiofrequência. 

 Como citado anteriormente, o sistema RFID não pode interferir e nem prejudicar outros 

serviços legalizados de radiocomunicação, mas por outro lado, as estações de 

radiocomunicação legalizadas não precisam se preocupar com as estações de radiação restrita, 

onde se inclui os sistemas RFID. Os equipamentos a serem utilizados só poderão funcionar 

após certificação de seu uso por parte da ANATEL. 

 

2.7.4 – Padrões ISO para RFID 

 

A Organização Internacional de Normalização (ISO) é uma rede de normas nacionais de 

148 países, com base em um membro por país, coordenado pela sua sede em Genebra, na 

Suíça. Embora ISO seja uma organização não-governamental, muitos dos seus membros 

fazem parte dos governos de seus países e há casos em que o próprio governo é quem é o 

representante. ISO tem seu trabalho centrado na criação de normas e em criar um consenso 

mundial para aceitação dessas normas. Desde sua criação ela já publicou por volta de 13 mil 

normas.  

As normas ISO que afetam a tecnologia RFID são: ISO 11784, 11785 e 14223 (contêm a 

estrutura do código de identificação de radiofrequência de animais); ISO 10536, 14443 e 

15693 (cobrem as características físicas, os sistemas anti-colisão e o protocolo de 

transmissão); ISO 10374 (usado para a identificação automática de containeres); ISO 15961, 

15962 e 15963 (aplicado à identificação automática, dados e técnicas de captura de itens 

industrializados); Série ISO 18000 (tratam da gestão de itens através de RFID) [3]. 
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2.8 – Codificação e Modulação 

 

A transferência de dados entre o leitor e a etiqueta, em um sistema RFID requer três 

blocos principais de funcionamento. No sentido do leitor para a etiqueta, temos: o sinal de 

codificação (processamento de sinal) e o modulador (portadora do circuito), no leitor 

(transmissor); o meio de transmissão (canal); e o demodulador (portadora do circuito) e sinal 

de decodificação (processamento de sinal), na etiqueta (receptor). A Figura 2.21 é um 

diagrama de blocos que representa um sistema de comunicação digital. 

 O conceito de codificação de um sinal, não deve ser confundido com o conceito de 

modulação, pois enquanto a codificação trata do processo de transformação de uma 

mensagem em código, a modulação trata do processo que altera os parâmetros de um sinal 

(amplitude, frequência ou fase). O meio de transmissão envia a mensagem a uma distância 

pré-determinada. Os sistemas RFID usam os campos magnéticos e as ondas eletromagnéticas. 

 Existe também o processo de demodulação, que é um procedimento adicional de 

modulação para recuperar o sinal de banda base. Como há muitas fontes de informação e 

também muitos usuários de recepção, é necessário que haja nas duas vias do processo um 

modulador e um demodulador, fazendo assim um modem, equipamento que realiza essas duas 

funções [5]. 

 A tarefa de decodificação de sinal serve para reconstruir a mensagem original do sinal 

recebido em banda base e codificado, reconhecendo também erros de transmissão e de sinal.  

 

 
 

Figura 2.21 – Diagrama de blocos representando um sistema de comunicação digital. 
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2.8.1 – Códigos usados na Tecnologia RFID 

 

Os números binários podem ser representados em vários tipos de códigos. Os sistemas 

RFID usam normalmente um desses códigos: NRZ (não retorna a zero), Manchester, unipolar 

RZ, DBP (bifase diferencial) e Miller. Na Figura 2.22 pode-se ver um exemplo básico de cada 

uma dessas codificações. 

 

 
Figura 2.22 – Exemplos de codificações utilizadas em RFID. 

 

2.8.2 – Processos de Modulação 

 

Uma energia é radiada por uma antena para as áreas de seu alcance através de ondas 

eletromagnéticas. Por existir três parâmetros de sinal: amplitude (energia), a frequência e a 

fase, as mensagens podem ser codificadas e transmitidas. O processo que influencia uma onda 

eletromagnética é chamado de modulação. 
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Analisando as características de uma onda eletromagnética em qualquer ponto, pode-se 

reconstruir a mensagem medindo as alterações em sua amplitude, frequência ou fase na 

recepção da onda. Esse procedimento é chamado de demodulação. 

Os procedimentos utilizados nos sistemas RFID são os processos de modulação digital 

ASK (chaveamento em amplitude), FSK (chaveamento em frequência) e PSK (chaveamento 

em fase) [5], [8]. 

 

2.9 – Conclusão 

 

Este capítulo apresentou as principais características da Tecnologia RFID. Inicialmente 

foi feito um levantamento do histórico dessa tecnologia. Em seguida foram apresentadas as 

vantagens e desvantagens, bem como algumas de suas aplicações. Aspectos muito 

importantes da tecnologia, como os componentes da tecnologia RFID e seus princípios de 

funcionamento, foram também expostos. Temas como regulamentação, padronização, 

codificação e modulação também foram abordados, porém de forma sucinta e apenas de 

forma complementar. Esse levantamento teórico da tecnologia RFID tem por objetivo obter 

conhecimento e formação técnica suficiente para o entendimento da análise realizada neste 

trabalho.  
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Capítulo 3 
  

Método das Ondas - WCIP 
 

 

3.1 – Introdução 
 

O Método das Ondas é um método de onda completa, baseado na incidência de uma onda 

transversal sobre uma superfície e no espalhamento dessa onda. Ele é mais conhecido na 

literatura por Wave Concept Iterative Procedure, WCIP [2]. 

A necessidade relativamente reduzida de recursos computacionais e a flexibilidade 

quanto à forma da estrutura planar são características do WCIP.  

 

3.2 – Princípio de Funcionamento do WCIP 
 

O método das Ondas, WCIP baseia-se em um princípio relativamente simples que pode 

ser ilustrado a partir da Figura 3.1, onde:  

 Os dois meios, I e II, em uma região limitada do espaço, estão separados por uma 

superfície S; 

 Uma onda A0 incide perpendicularmente na superfície S, a partir do meio I, na 

direção n, no sentido positivo. 

 

 

Figura 3.1 – Princípio de funcionamento do WCIP. 
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Ao incidir sobre a superfície, a onda A0,I sofre dois processos: uma parte passa para o 

meio II, B1,II, na direção n, no sentido positivo e; outra parte é refletida, B1,I, retornando ao 

meio I, na direção n, no sentido negativo. 

Em função dos limites e das condições de propagação na região I a onda B1,I sofre uma 

nova reflexão, dando origem a onda  A1,I. A onda A1,I incide perpendicularmente na superfície 

S e o processo se repete. Analogamente, a onda B1,II sofre uma reflexão no meio II, dando 

origem a onda A1,II.   

Após a k-ésima repetição do processo, a onda resultante sobre a superfície S será a soma 

de todas as ondas incidentes e refletidas. Se, parte da potência é absorvida a cada iteração, 

seja pelas características da superfície S, ou pelas condições de propagação nos meios I e II, o 

processo converge e os somatórios das ondas incidentes, A, e refletidas, B, podem ser 

determinados. Matematicamente têm-se [9], [10]: 

 

 

 

 (3.1) 

 

 

 (3.2) 

Onde: 

 Sxy descreve o comportamento da onda ao incidir sobre a superfície (domínio 

espacial); 

  descreve o comportamento da onda ao se propagar no meio (domínio 

espectral/modal). 

Portanto, são dois os pontos a serem analisados: a incidência ou reflexão da onda na 

superfície S e a propagação ou reflexão da onda no meio. 

 

3.2.1 – Relação entre Ondas e Campos 

 

Uma onda eletromagnética pode ser descrita através das suas componentes de campo 

elétrico, E, e magnético, H. 

As ondas incidentes e refletidas se relacionam com as amplitudes de campo transversais 

através das equações (3.3) e (3.4): 
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 (3.3) 

 

 

 (3.4) 

 

Sendo Z0 a impedância característica do meio, dada por: 

 

 

 

 (3.5) 

Entretanto, ao invés do vetor campo magnético, H, em geral é utilizado o vetor densidade 

de corrente superficial, J, definido por: 

 

 

 

 (3.6) 

A utilização do vetor densidade de corrente superficial decorre de vantagens tais como: o 

vetor J apresenta a mesma natureza do vetor H. 

Para uma estrutura propagando modos TE e TM os vetores E e J
 
são colineares, como 

mostra a Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 – Componentes de campos transversais de uma onda eletromagnética. 

 

Substituindo (3.6) em (3.3) e em (3.4), temos: 
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(3.7) 

 

 

(3.8) 

 

De (3.7) e (3.8) obtém-se as expressões para os vetores E e J
 
em função das ondas 

incidentes e refletidas. Desta forma: 

 

 

 

(3.9) 

 

 

 

(3.10) 

 

A partir dos valores de E e J, determinados sobre a superfície do circuito, parâmetros tais 

como impedância e frequências de ressonância, podem ser calculados e, dessa forma, o 

circuito é caracterizado. No WCIP essa caracterização é realizada em diferentes domínios, 

sejam eles, espacial, espectral e modal, o que não é aqui detalhado. 

 

3.2.2 – Incidência/Reflexão da Onda na Superfície S 

 

A análise da incidência/reflexão da onda na superfície S é realizada no domínio espacial. 

A superfície é discretizada em pixels de dimensão ∆x x ∆y, mostrada na Figura 3.3, e a região 

delimitada por cada pixel é caracterizada como sendo uma interface do tipo: condutor 

perfeito, isolante perfeito e dielétrico/dielétrico. Além das interfaces já citadas, existem ainda 

os pixels que delimitam regiões de: fontes e cargas. 

Dessa forma, a cada pixel corresponde um parâmetro de reflexão Sxy. Destaque-se que a 

princípio, cada ponto Sxy pode corresponder ao centro geométrico do pixel ou simplesmente a 

um ponto da superfície. 
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Figura 3.3 – Discretização da superfície de incidência das ondas. 

 

3.2.2.1 – Determinação do Parâmetro de Reflexão Sxy 

 

A determinação do parâmetro de reflexão para cada uma das regiões citadas encontra-se 

detalhada em [11] – [15]. Basicamente consiste em impor as condições de contorno às 

componentes transversais de campo elétrico e/ou do vetor densidade de corrente superficial. A 

seguir serão apresentados alguns casos. Fica subentendido que as componentes E e J citadas 

são as componentes tangenciais. 

 

a) Condutor perfeito 

 

Para um condutor perfeito as componentes de campo elétrico se anulam na superfície, 

conforme é mostrado na Figura 3.4. 
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Figura 3.4 – Circuito equivalente para um condutor perfeito. 

 

Detalhando (3.9) e (3.10) tem-se: 

 

 

 

(3.11) 

 

 

(3.12) 

 

 

(3.13) 

 

 

(3.14) 

De (3.11) e (3.13) tem-se: 

 

 (3.15) 

 (3.16) 

  

Adotando a seguinte notação: 
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(3.17) 

 

Tem-se que: 

 (3.18) 

 (3.19) 

 (3.20) 

 (3.21) 

 
(3.22) 

 

Analogamente: 

 
(3.23) 

 

Finalmente, o operador Sxy para uma incidência sobre um metal perfeito, pode ser dado 

por: 

 

 
(3.24) 

 

b) Isolante perfeito 

 

Para um isolante perfeito, as componentes do vetor densidade de corrente superficial são 

nulas na superfície, conforme é mostrado na Figura 3.5. 
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Figura 3.5 – Circuito equivalente para um isolante perfeito. 

 

Aplicando as condições de contorno e suprimindo os índices x e y, temos: 

 

 

 

(3.25) 

 

 

(3.26) 

Analogamente, o operador Sxy para uma incidência sobre um isolante perfeito é: 

 

 
(3.27) 

 

c) Dielétrico/dielétrico 

 

Para uma interface do tipo dielétrico/dielétrico as componentes de campo elétrico são 

iguais e diferentes de zero. A soma das componentes do vetor densidade de corrente 

superficial se anula na superfície, podendo ser vista na Figura 3.6.  
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Figura 3.6 – Circuito equivalente para uma interface dielétrico/dielétrico. 

 

Aplicando as condições de contorno, temos: 

 

 

 

(3.28) 

 

 

 

(3.29) 

De onde se obtém: 

 

 

(3.30) 

Sendo . 

 

d) Fontes 

 

Para as fontes, assim como as cargas, são considerados dois casos: unilateral e bilateral.  
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i – Fonte bilateral 

 

Para este caso uma fonte de campo elétrico E0 e uma impedância dessa fonte ZS estão 

associadas a uma determinada região da superfície S, conectando-se os dois meios, como é 

mostrado na Figura 3.7.  

 

 

Figura 3.7 – Circuito equivalente para fonte bilateral. 

 

Aplicando a Lei de Ohm: 

 

 

 

(3.31) 

Substituindo (3.9) e (3.10) em (3.31): 

 

 
(3.32) 

 

 
(3.33) 

 

 

Dividindo (3.32) por  e (3.33) por , temos: 
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(3.34) 

 
(3.35) 

 

De onde se obtém, após as devidas simplificações: 

 

 

(3.36) 

 

 

 

(3.37) 

 

 

Denominando: 

 
(3.38) 

 

 

 
(3.39) 

 

 

 (3.40) 

 

 
(3.41) 
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(3.42) 

 

 

 
(3.43) 

 

 

Portanto, na região da fonte bilateral, o operador Sxy passa a ser composto por duas partes, 

uma denominada TS que atua sobre a onda e a outra denominada K, que atua sobre a fonte, 

mostrado na equação (3.44). 

 

 
(3.44) 

 

 

Ou ainda, 

 

 

(3.45) 

 

 

ii – Fonte unilateral 

 

Para este caso, uma fonte de campo elétrico E0 e uma impedância dessa fonte ZS, estão 

associadas a uma determinada região da superfície S, conectando-se apenas a um dos meios, 

conforme Figura 3.8. Arbitrariamente aqui foi escolhido o meio I. 
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Figura 3.8 – Circuito equivalente para fonte unilateral. 

 

 

Aplicando a Lei de Ohm: 

 

 (3.46) 

 

Substituindo (3.9) e (3.10) em (3.46), 

 

 
(3.47) 

 

Reescrevendo (3.47), 

 

 
(3.48) 

 

 

Concluindo, 
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(3.49) 

 

Para o meio II temos: 

 (3.50) 

 

Portanto, na região da fonte unilateral, tem-se que: 

 

 
(3.51) 

 

 (3.52) 

 

 (3.53) 

 

 (3.54) 

 

 
(3.55) 

 

 

 (3.56) 

 

Ou ainda, 

 

(3.57) 

 

É importante destacar que o termo [K]E0 nas equações (3.45) e (3.57) corresponde a uma 

fonte localizada, A0, ou seja, uma fonte definida em apenas uma região limitada do espaço. 
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Além disso, destaque-se ainda que, inicialmente foram consideradas apenas duas 

possibilidades para a configuração das fontes: fontes distribuídas e fontes localizadas. 

As fontes distribuídas são definidas em todas as regiões acima da superfície e em toda a 

região, conforme se pode ver na Figura 3.9, não ocorrendo modificação dos parâmetros de 

espalhamento, Sxy. 

 

 

Figura 3.9 – Fonte distribuída. 

 

As fontes localizadas são definidas na superfície, em uma determinada região, como é 

mostrado na Figura 3.10, e alteram o espalhamento na região onde a fonte é definida. 

 

 

Figura 3.10 – Fonte localizada. 

 

Entretanto, existe ainda uma terceira possibilidade, onde a fonte está localizada acima da 

superfície, porém em uma região limitada, como pode ser visto na Figura 3.11. Neste caso, os 

parâmetros de espalhamento não são modificados. 
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Figura 3.11 – Fonte distribuída localizada. 

 

e) Cargas 

 

Na região de cargas, o operador Sxy, passa a ser denominado TC e as suas expressões 

podem ser obtidas diretamente das expressões do operador na região das fontes, fazendo a 

fonte de campo elétrico igual a zero, E0 = 0, tanto para o caso unilateral quanto para o 

bilateral. Assim sendo, nas regiões das cargas, o operador TC corresponde ao operador da 

região das fontes com o termo [K] = [0], equação (3.58). Naturalmente, a impedância da fonte 

ZS é substituída pela impedância de carga, ZC. 

 

 
(3.58) 

 

i – Carga bilateral 

 

De (3.45), temos: 

 

 

(3.59) 

 

ii – Carga unilateral 

 

De (3.57), temos: 
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(3.60) 

 

3.2.3 – Propagação/Reflexão da Onda no Meio 

 

A análise da propagação/reflexão da onda no meio é realizada no domínio modal, ou seja, 

a onda é decomposta em seus modos TE e TM. Para cada modo é calculado o respectivo 

coeficiente de reflexão, considerando as características do meio e a frequência de operação, 

conforme Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12 – Estrutura composta por dois meios e uma superfície S. 

 

O coeficiente de reflexão é dado por: 

 

 
(3.61) 

 

 

α = modos (TE, TM). 

 

Onde: 
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 (3.62) 

 

= Admitância do m, n-ésimo modo para o meio i com espessura infinita. 

 

 (3.63) 

 

= Admitância do m, n-ésimo modo para o meio i terminado em 

parede elétrica. 

 

 (3.64) 

 

= Admitância do m, n-ésimo modo para o meio i terminado em parede 

magnética. 

 

(3.65) 

 

= Impedância característica do meio i. 

 

 

(3.66) 

 

= Constante de propagação na direção z, meio i. 

 

 
(3.67) 

 

= Admitância do m, n-ésimo modo TE para o meio i. 

 

 
(3.68) 
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= Admitância do m, n-ésimo modo TM para o meio i.  

 

3.3 – Conclusão 

 

Este capítulo apresentou as características e princípios de funcionamento do Método das 

Ondas – WCIP. Esse método será usado ao longo deste trabalho para analisar numericamente 

estruturas a serem usadas na tecnologia RFID, especificamente etiquetas RFID e antenas para 

leitores RFID.  
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Capítulo 4 
  

Caracterização Numérica de Etiquetas 

RFID 
 

 

4.1 – Introdução 
 

Neste capítulo será apresentada a caracterização numérica de etiquetas RFID, utilizando o 

método descrito no capítulo 3 deste trabalho, o Método das Ondas – WCIP. 

Foram analisadas três etiquetas RFID encontradas na literatura. Essas estruturas já 

vinham previamente com algumas análises e resultados. Este capítulo propõe então, a 

caracterização numérica dessas estruturas com o objetivo de mostrar que é possível analisá-las 

através do WCIP.  

Para analisar as etiquetas RFID foram feitas simulações numéricas utilizando um 

programa computacional implementado em linguagem FORTRAN, intitulado “wcipag07”, 

executado em um computador pessoal, com processador Core 2 Quad, relógio de 2,83 GHz e 

memória RAM de 4 GB. Esse programa executa os conceitos e teorias do Método WCIP. 

Cada simulação nesse programa utiliza um malha de nx x ny pontos que gera por sua vez uma 

malha de (nx-1)×(ny-1) pixels, Δx×Δy. Cada pixel desses será responsável por descrever a 

natureza da interface (superfície metálica, superfície magnética, interface dielétrica, fonte ou 

carga) fazendo uso de um operador espalhamento [16]. 

É importante considerar que nas simulações no WCIP, o chip é substituído por uma fonte 

localizada de impedância 50 Ω, entretanto, no cálculo do coeficiente de reflexão é utilizada a 

impedância do chip.  

Para validar os resultados numéricos obtidos nessas simulações, foi feita a comparação 

com os resultados obtidos anteriormente, retirados dos trabalhos onde as etiquetas foram 

encontradas. Com o objetivo de ilustrar os resultados obtidos através do WCIP são 

apresentados os campos elétrico e magnético, este último sendo representado pelo vetor 

densidade de corrente elétrica, para a frequência de ressonância das etiquetas analisadas. 
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Os estudos de antenas de etiquetas para sistemas RFID UHF são temas de muitas 

pesquisas realizadas hoje. O projeto dessas etiquetas usa diversos tipos de antena, tais como: 

antenas dipolo, dipolos modificados, antenas tipo patch, entre outras [17] – [19]. 

As etiquetas RFID são em geral compostas por uma antena e um chip [20]. O projeto de 

uma etiqueta busca realizar um bom casamento de impedância entre a impedância da antena e 

a impedância do chip, tanto em sua parte real (resistência) quanto em sua parte imaginária 

(reatância) [21], [22]. Esse casamento vai permitir que haja a máxima transferência de 

potência entre a antena da etiqueta e o chip. Esse casamento pode ser alcançado através da 

equação: 

 

 
(4.1) 

 

Onde ZT = RT + jXT é a impedância do chip e a impedância da antena da etiqueta é ZA = RA 

+ jXA. A parte real da impedância da antena é RA enquanto que a parte real da impedância do 

chip é RT. A parte imaginária da impedância da antena é XA enquanto que a parte imaginária 

da impedância do chip é XT [23] – [25].  

 

4.2 – Etiqueta RFID usando um Dipolo com Linhas Parasitas 

 

Essa seção traz a análise de uma etiqueta que usa um dipolo com linhas parasitas 

paralelas. Inicialmente foi projetado um dipolo simples. Para esse dipolo foi feita uma análise 

de sua impedância e constatou-se que a parte real de sua impedância era muito alta e por isso 

não era possível fazer um bom casamento com a impedância do chip. Nesse contexto então, 

foi proposta a inserção de linhas parasitas paralelas ao dipolo e com isso tornar possível o 

ajuste da parte real da impedância da antena. A etiqueta analisada pode ser visualizada na 

Figura 4.1 e seu projeto pode ser encontrado em [24]. 
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Figura 4.1 – Etiqueta dipolo com linhas parasitas e seus parâmetros. 

 

Os parâmetros de projeto da etiqueta podem ser vistos na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros e dimensões da etiqueta dipolo com linhas parasitas. 

Parâmetro Dimensão (mm) 

W 15 

Ws 4 

Wd 1 

l 156 

ls 3 

ld 160 

S 2 

S1 2,5 

S2 2 

 

A etiqueta analisada foi projetada para funcionar na faixa de frequência RFID UHF da 

Tailândia (920 a 925 MHz). O chip considerado para as análises foi o NXP G2XL com 

impedância de aproximadamente 21,3 - j191,7 Ω [26]. A estrutura é projetada para utilizar o 

substrato FR-4, com εr = 4,3, tan = 0,025 e h = 0,764 mm. 

Nas simulações realizadas no programa “wcipag07” que usa o WCIP, foi considerada a 

polarização em x, a faixa de frequência de análise de 860 a 960 MHz e para descrever a 

estrutura foram utilizados 191×51 pontos, sendo considerado que a convergência é alcançada 
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com 500 iterações. Na Figura 4.2 pode ser visualizada a etiqueta analisada gerada no 

MATLAB
®
 com os dados do programa que usa o WCIP. 

 

 

Figura 4.2 – Etiqueta dipolo com linhas parasitas gerada a partir das simulações no WCIP. 

 

A impedância, a perda de retorno e os campos elétrico e magnético foram os parâmetros 

da etiqueta analisados. Nas Figuras 4.3 e 4.4 são comparadas as curvas das impedâncias da 

etiqueta (parte real e parte imaginária, respectivamente) obtidas através do WCIP e as 

anteriormente obtidas através do software CST que podem ser vistas em [24]. Nessas mesmas 

figuras é inserido o ponto que representa a parte real (na Figura 4.3) e a parte imaginária (na 

Figura 4.4) da impedância do chip utilizado nas análises. 

 

 

Figura 4.3 – Curvas comparativas da resistência da impedância (parte real) da etiqueta dipolo 

com linhas parasitas paralelas. 
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É possível observar que as curvas da parte real da impedância da etiqueta possuem 

comportamento similar, mesmo havendo certa distância entre as curvas comparadas (WCIP e 

CST) nos extremos das frequências da faixa de análise (860 a 960 MHz), pois o fator mais 

importante no caso dessa análise é o casamento com a curva do chip na frequência de 

ressonância desejada, que para ambos os casos foi próxima da parte real da impedância do 

chip, que é 21,3 Ω. 

 

Figura 4.4 – Curvas comparativas da reatância da impedância (parte imaginária) da etiqueta 

dipolo com linhas parasitas paralelas. 

 

No caso das curvas da parte imaginária da impedância da etiqueta é possível notar que há 

concordância no comportamento das duas simulações (WCIP e CST) em todos os pontos da 

faixa de frequência analisada. Também é possível notar que ambas as simulações estão 

próximas do casamento com a parte imaginária da impedância do chip no ponto que interessa, 

por volta de 191,7 Ω, ponto esse que é para a frequência desejada. 

Para analisar a perda de retorno da estrutura é utilizada a equação 4.1, utilizando os 

valores de impedância encontrados anteriormente. Na Figura 4.5 é mostrado o gráfico que 

compara a perda de retorno encontrada pelo WCIP e o software CST anteriormente utilizado. 
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Em etiquetas e em algumas antenas utilizadas em RFID, a largura de banda de meia 

potência, ou seja, perda de retorno de - 3 dB é utilizada como parâmetro de análise da faixa de 

frequência de operação. Isso se deve ao fato das estruturas aqui analisadas serem do tipo 

passivo [27], [28]. A análise desta etiqueta feita anteriormente utilizando o CST mostra que 

ela está dentro da faixa de frequência de 887 a 960 MHz, operando dentro da faixa UHF 

RFID da Tailândia (920 a 925 MHz). A análise através do WCIP mostra que a etiqueta está 

dentro da faixa de frequência de 904 a 960 MHz, operando assim, também dentro da faixa 

desejada. Dessa forma mostra-se que o WCIP foi capaz de analisar essa estrutura. 

 

 

Figura 4.5 – Curvas comparativas das perdas de retorno da etiqueta dipolo com linhas 

parasitas. 

 

A Figura 4.6 ilustra o campo elétrico obtido para a frequência de ressonância da etiqueta 

analisada através das simulações no WCIP. É possível notar que a distribuição do campo 

elétrico encontra-se com maior intensidade nas extremidades do dipolo e com uma pequena 

parcela próxima à região do chip (fonte). 
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Figura 4.6 – Distribuição do módulo do campo elétrico na etiqueta dipolo com linhas 

parasitas, na frequência de ressonância, 935 MHz. 

 

A Figura 4.7 ilustra o campo magnético (representado pelo vetor densidade de corrente 

elétrica) obtido para a frequência de ressonância da etiqueta analisada através das simulações 

no WCIP.  

É possível notar que a distribuição do campo magnético encontra-se com maior 

intensidade em todo o dipolo tendo uma pequena pausa na região do chip (fonte). Também é 

possível notar uma mínima parcela de campo magnético nas duas linhas parasitas mais 

próximas ao dipolo. 
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Figura 4.7 – Distribuição do módulo da densidade de corrente elétrica na etiqueta dipolo com 

linhas parasitas, na frequência de ressonância, 935 MHz. 

 

4.3 – Etiqueta RFID em formato de Patch Retangular  

 

Essa seção traz a análise de uma etiqueta RFID que usa um patch retangular com uma 

seção de linha de microfita, além de uma reentrância (inset). Para proporcionar ao usuário 

RFID um ambiente de comunicação mais eficiente e com baixo custo, muitos engenheiros 

tem criado etiquetas RFID com características simples, comuns e usuais, como por exemplo, a 

geometria do patch retangular modificada [29], [30]. A Figura 4.8 mostra a etiqueta e seus 

parâmetros; na Tabela 4.2 podem ser vistas as dimensões dos parâmetros da estrutura 

analisada e o projeto pode ser encontrado em [31]. 

 

 

Figura 4.8 – Etiqueta em formato de patch retangular e seus parâmetros.  
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Tabela 4.2 – Parâmetros e dimensões da etiqueta em formato de patch retangular. 

Parâmetro Dimensão (mm) 

W 20 

L 74,5 

Winset 8 

Linset 14 

Ws 3 

Ls 46 

 

A etiqueta analisada foi projetada para funcionar na faixa de frequência RFID UHF (915 

MHz). O chip considerado para as análises foi o RI_UHF_00001_01 UHF RFID da Texas 

Instruments Corporation - TI com impedância de aproximadamente 9,9 - j60,3 Ω [32]. A 

estrutura é projetada para utilizar o substrato FR-4, com εr = 4,6, tan = 0,02 e h = 3 mm. 

Nas simulações realizadas no programa “wcipag07”, foi considerada a polarização em x, 

a faixa de frequência de análise de 860 a 960 MHz e para descrever a estrutura foram 

utilizados 151×91 pontos, sendo considerado que a convergência é alcançada com 500 

iterações. Na Figura 4.9 pode ser visualizada a etiqueta analisada gerada no MATLAB
®

.  

 

 

Figura 4.9 – Etiqueta dipolo em formato patch retangular gerada a partir das simulações no 

WCIP. 

 

Nas Figuras 4.10 e 4.11 são comparadas as curvas das impedâncias da etiqueta (parte real 

e parte imaginária, respectivamente) obtidas através do WCIP e as anteriormente obtidas 

através do HFSS™ v.10 (baseado no Método dos Elementos Finitos - FEM) encontradas em 

[31]. Nessas mesmas figuras é inserido o ponto que representa a parte real (na Figura 4.10) e a 

parte imaginária (na Figura 4.11) da impedância do chip utilizado nas análises. 

É possível observar que as curvas da parte real da impedância da etiqueta possuem 

comportamento semelhante, mesmo havendo certa distância entre as curvas comparadas 

(WCIP e HFSS™ v.10) no final da faixa de análise (860 a 960 MHz), havendo um bom 
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casamento com a curva do chip na frequência de ressonância desejada, que para ambos os 

casos foi próxima da parte real da impedância do chip, que é 9,9 Ω. 

 

 

Figura 4.10 – Curvas comparativas da resistência da impedância (parte real) da etiqueta em 

formato patch retangular. 

 

No caso das curvas da parte imaginária da impedância da etiqueta é possível notar que há 

uma ótima concordância no comportamento das duas simulações (WCIP e HFSS™ v.10) em 

todos os pontos da faixa de frequência analisada. Ambas as simulações estão próximas do 

casamento com a parte imaginária da impedância do chip no ponto que interessa, por volta de 

60,3 Ω, ponto esse que é para a frequência desejada. 

 

860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960
0

10

20

30

40

50

60

70

Frequência (MHz)

P
a

rt
e 

re
a

l 
d

a
 i

m
p

ed
â

n
ci

a
 (

O
h

m
s)

 

 

Chip [31]

HFSS v.10 [31]

WCIP



Capítulo 4 – Caracterização Numérica de Etiquetas RFID 

 

79 

 

 

Figura 4.11 – Curvas comparativas da reatância da impedância (parte imaginária) da etiqueta 

em formato patch retangular. 

 

Na Figura 4.12 é apresentado o gráfico que compara as perdas de retorno da estrutura 

utilizando o WCIP e o HFSS™ v.10 (FEM). Novamente é utilizada como parâmetro a largura 

de banda de meia potência, ou seja, perda de retorno de - 3 dB, para a análise da faixa de 

frequência de operação. A análise da etiqueta feita pelo HFSS™ v.10 mostra que ela está 

dentro da faixa de frequência de 900 a 940 MHz, operando dentro da faixa UHF RFID (915 

MHz). A análise através do Método das Ondas mostra que a etiqueta está dentro da faixa de 

frequência de 887 a 950 MHz, operando assim, também dentro da faixa desejada. Dessa 

forma mostra-se que o WCIP foi capaz de analisar essa estrutura e em relação à largura de 

banda, apresenta um comportamento melhor, podendo funcionar em duas bandas RFID 

(ISM), a banda de 890 e 915 MHz. 
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Figura 4.12 – Curvas comparativas das perdas de retorno da etiqueta em formato patch 

retangular.  

 

A Figura 4.13 ilustra o campo elétrico obtido para a frequência de ressonância da etiqueta 

analisada através das simulações no WCIP. É importante ressaltar que para algumas 

simulações no WCIP, no caso da geometria não ser simétrica, faz-se necessária uma 

simulação considerando uma simetria (podendo esta ser horizontal, vertical ou ambas) porque 

o WCIP considera a estrutura como sendo periódica. Como essa etiqueta possui a 

característica assimétrica, nas simulações foi utilizada a simetria horizontal, ou seja, a 

estrutura é rebatida horizontalmente. Por isso nas figuras das simulações de campo elétrico e 

magnético é possível visualizar duas imagens da etiqueta ao invés de apenas uma. É possível 

notar que a distribuição do campo elétrico encontra-se ao longo de todo o patch, porém que 

com maior intensidade nos recantos da estrutura e principalmente próximo à região do chip 

(fonte).  
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Figura 4.13 – Distribuição do módulo do campo elétrico na etiqueta em formato patch 

retangular, na frequência de ressonância, 915 MHz. 

 

A Figura 4.14 ilustra o campo magnético (representado pelo vetor densidade de corrente 

elétrica) obtido para a frequência de ressonância da etiqueta analisada através das simulações 

no WCIP. É possível notar que a distribuição do campo magnético encontra-se com maior 

intensidade nas laterais do patch e principalmente na região do chip (fonte). 
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Figura 4.14 – Distribuição do módulo da densidade de corrente elétrica na etiqueta dipolo 

com linhas parasitas, na frequência de ressonância, 915 MHz.  

 

4.4 – Etiqueta RFID com Aberturas Paralelas  

 

Esta seção traz a análise de uma etiqueta RFID com duas aberturas paralelas. A Figura 

4.15 mostra a etiqueta e seus parâmetros; na Tabela 4.3 podem ser vistas as dimensões dos 

parâmetros da estrutura analisada e o seu projeto pode ser encontrado em [33]. 

 

 

Figura 4.15 – Etiqueta com aberturas paralelas e seus parâmetros. 
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Tabela 4.3 – Parâmetros e dimensões da etiqueta com aberturas paralelas. 

Parâmetro Dimensão (mm) 

L 60 

W 10 

A 45 

B 2 

C 3 

D 1,5 

 

A etiqueta analisada foi projetada para funcionar na faixa de frequência RFID UHF (860 

a 960 MHz). O chip considerado para as análises possui impedância de aproximadamente 16 - 

j131 Ω [33]. A estrutura é projetada para utilizar o substrato teflon, com εr = 2,08 e h = 1 mm. 

Nas simulações realizadas no programa “wcipag07”, foi considerada a polarização em x, 

a faixa de frequência de análise de 800 a 1000 MHz e para descrever a estrutura foram 

utilizados 151×91 pontos, sendo considerado que a convergência é alcançada com 500 

iterações. Na Figura 4.16 pode ser visualizada a etiqueta analisada gerada no MATLAB
®
. 

 

 

Figura 4.16 – Etiqueta com aberturas paralelas gerada a partir das simulações no WCIP. 

 

O trabalho que traz a etiqueta analisada não apresenta as curvas de impedância para 

podermos comparar, porém, é importante visualizá-las, pois muitas técnicas de determinação 

de impedância de etiquetas têm sido criadas com a finalidade de realizar um bom casamento 

de impedância com chips comerciais [34], [35]. Por isso a Figura 4.17 traz as curvas de 

impedâncias da etiqueta obtidas nas simulações no WCIP. O comportamento da impedância 

obtida no WCIP é muito bom, pois é possível realizar um bom casamento de impedância com 

vários chips comerciais, mas como a finalidade do trabalho é mostrar um estudo comparativo, 

foi utilizado apenas o chip proposto pelo trabalho analisado. 
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Figura 4.17 – Curvas da impedância (parte real e parte imaginária) geradas nas simulações da 

etiqueta com aberturas paralelas no WCIP.  

 

Na Figura 4.18 é apresentado o gráfico que compara as perdas de retorno da estrutura, 

utilizando o WCIP e a medição realizada pelo trabalho que propõe a estrutura. Novamente é 

utilizada como parâmetro a largura de banda de meia potência, ou seja, perda de retorno de - 3 

dB, para a análise da faixa de frequência de operação. A análise feita pelo trabalho a cerca da 

etiqueta mostra que ela está dentro da faixa de frequência de 860 a 960 MHz, operando dentro 

da faixa UHF RFID (principalmente em 910 MHz). A análise através do Método das Ondas 

mostra que a etiqueta está dentro da faixa de frequência de 820 a 960 MHz, operando assim, 

também dentro da faixa desejada. Dessa forma mostra-se aqui também que o WCIP foi capaz 

de analisar essa estrutura. Ela tem a capacidade de funcionar em qualquer banda RFID UHF, 

dentre as mais usuais pode-se citar 868 MHz, 890 MHz e 915 MHz. 
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Figura 4.18 – Curvas comparativas das perdas de retorno da etiqueta com aberturas paralelas. 

 

A Figura 4.19 ilustra o campo elétrico obtido para a frequência de ressonância da etiqueta 

analisada através das simulações no WCIP. É possível notar que a distribuição do campo 

elétrico encontra-se nas bordas das aberturas e concentrado próximo à região do chip (fonte). 
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Figura 4.19 – Distribuição do módulo do campo elétrico na etiqueta com aberturas paralelas, 

na frequência de ressonância, 915 MHz. 

 

A Figura 4.20 ilustra o campo magnético (representado pelo vetor densidade de corrente 

elétrica) obtido para a frequência de ressonância da etiqueta analisada através das simulações 

no WCIP. É possível notar que a distribuição do campo magnético encontra-se com maior 

intensidade nas laterais das aberturas e não só concentrada na região do chip (fonte) como é o 

caso do campo elétrico. 
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Figura 4.20 – Distribuição do módulo da densidade de corrente elétrica na etiqueta com 

aberturas paralelas, na frequência de ressonância, 915 MHz. 

 

4.5 – Conclusões 

 

Este capítulo apresentou a caracterização numérica de etiquetas RFID encontradas na 

literatura utilizando o Método das Ondas - WCIP. As estruturas analisadas foram projetadas 

para funcionar em sistemas RFID do tipo passivo.  

Foi apresentada uma análise a cerca das impedâncias da antena da etiqueta e do chip da 

etiqueta. Mostrou-se também que um bom casamento entre essas duas impedâncias é um dos 

pontos principais em torno das análises das etiquetas RFID. As perdas de retorno geradas 

através da equação 4.1, que leva em consideração o casamento de impedâncias entre a antena 

da etiqueta e o chip, foram apresentadas. Também foi apresentado o comportamento a cerca 

dos campos elétrico e magnético. 

A maior parte das análises se deu de forma comparativa com o objetivo de avaliar o 

desempenho do Método das Ondas no estudo dessas etiquetas RFID. Com os resultados 

obtidos foi possível concluir que o WCIP permitiu analisar essas estruturas propostas na 

literatura. 
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Capítulo 5 
  

Caracterização Numérica de Antenas para 

Leitores RFID 
 

 

5.1 – Introdução 
 

Neste capítulo será apresentada a caracterização numérica de antenas para leitores RFID, 

utilizando o Método das Ondas, descrito no capítulo 3. 

Foram analisadas duas antenas diferentes, em geometria, em forma de alimentação e em 

faixa de frequência de operação. Essas antenas foram encontradas na literatura e já vinham 

com algumas análises e resultados. Esse capítulo, da mesma forma que o capítulo 4, propõe a 

caracterização numérica dessas antenas com o objetivo de mostrar que é possível analisá-las 

através do Método das Ondas - WCIP. 

O mesmo programa utilizado para as análises do capítulo 4 também é utilizado aqui e 

com as mesmas características de processamento. Para validar os resultados numéricos 

obtidos nessas simulações, também foi feita a comparação com os resultados obtidos 

anteriormente, retirados dos trabalhos onde as antenas foram encontradas. E também com o 

objetivo de ilustrar os resultados obtidos através do WCIP são apresentados os campos 

elétrico e magnético, este último sendo representado pelo vetor densidade de corrente elétrica, 

para a frequência de ressonância das antenas analisadas. 

 

5.2 – Antena patch Fractal de Koch para Leitores RFID em 2,4 GHz 

 

Esta seção traz a análise de uma antena de microfita tipo patch com geometria fractal de 

Koch para o funcionamento na faixa de frequência de micro-ondas (2,4 GHz). As antenas de 

microfita são muito utilizadas para aplicações em comunicações sem fio por causa de suas 

excelentes propriedades físicas, como peso leve, baixo custo, facilidade de projeto e 

fabricação, além da possibilidade de integração com outros circuitos de micro-ondas, o que 

justifica seu uso na tecnologia RFID [36]. 
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A antena proposta na literatura consiste de um elemento patch montado sobre uma 

camada dielétrica isotrópica, sobre um plano de terra. O substrato dielétrico usado é o FR-4 

com εr = 4,4 e h = 1,5 mm.  

A estrutura da antena fractal analisada é obtida a partir da aplicação de contornos fractais 

de Koch aos quatro lados de uma antena patch retangular. A curva de Koch é composta por 

dois procedimentos: o fator de iteração e o número de iterações [37]. Quando esse número de 

iterações é zero, não há iterações, surgindo assim a geometria geradora ou inicial, sendo neste 

caso o patch retangular, de comprimento L e largura W.  

O projeto de fractalização utilizou os fatores de iteração (a = 1/4 e b = 1/3). Aqui, será 

analisada a estrutura de nível 1 de iterações. Quando esse número de iterações é aumentado 

até o infinito, a geometria da curva de fractal se torna ideal. Porém seu uso se tornaria inviável 

devido às limitações do processo de fabricação [38]. Na Figura 5.1 é mostrada a antena 

analisada (nível 1) com suas dimensões.  As dimensões da antena estão otimizadas para um 

bom funcionamento na banda RFID de micro-ondas (2,4 GHz) e o seu projeto pode ser 

encontrado em [38]. 

 

 

Figura 5.1 – Antena patch com fractal de Koch analisada e suas dimensões. 

 

Nas simulações realizadas no programa “wcipag07”, foi considerada a polarização em x, 

a faixa de frequência de análise de 1 a 4 GHz e para descrever a estrutura foram utilizados 
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151×91 pontos, sendo considerado que a convergência é alcançada com 500 iterações. Na 

Figura 5.2 pode ser visualizada a antena proposta gerada no MATLAB
® 

com os dados do 

programa que usa o WCIP. 

 

 

Figura 5.2 – Antena patch fractal de Koch gerada a partir das simulações no WCIP. 

 

Na Figura 5.3 é mostrada a curva comparativa das perdas de retorno da antena analisada 

utilizando o WCIP, a análise anterior usando o software Ansoft Designer™ (baseado no 

Método dos Momentos - MoM) e os valores medidos anteriormente que podem ser 

encontrados em [38]. A determinação da frequência de ressonância foi realizada a partir da 

simulação do módulo coeficiente de reflexão |S11|. No Ansoft Designer™ a resposta obtida 

foi em 2,35 GHz a – 17,5 dB, a resposta do WCIP foi em 2,4 GHz a – 20 dB e a resposta da 

medição foi em 2,43 GHz a -15 dB. Com os resultados obtidos pode-se concluir que o WCIP 

é capaz de analisar essa estrutura. 
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Figura 5.3 – Curvas comparativas das perdas de retorno da antena patch fractal de Koch. 

 

A Figura 5.4 ilustra o campo elétrico obtido para a frequência de ressonância da antena 

analisada através das simulações no WCIP. É possível notar que a intensidade do campo 

elétrico encontra-se bem distribuída por todo o contorno do patch. 
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Figura 5.4 – Distribuição do módulo do campo elétrico na antena patch fractal de Koch, na 

frequência de ressonância, 2,4 GHz. 

 

A Figura 5.5 ilustra o campo magnético (representado pelo vetor densidade de corrente 

elétrica) obtido para a frequência de ressonância da antena analisada através das simulações 

no WCIP. É possível notar que a distribuição do campo magnético encontra-se com maior 

intensidade próxima à região central do patch (próximo às fendas geradas pela curva fractal 

de Koch). 
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Figura 5.5 – Distribuição do módulo da densidade de corrente elétrica na antena patch fractal 

de Koch, na frequência de ressonância, 2,4 GHz. 

 

 

5.3 – Antena CPW em Miniatura para Leitores RFID em 5,8 GHz 

 

Aqui será apresentada a caracterização numérica de uma antena com alimentação por 

guia de onda coplanar (CPW - Coplanar Waveguide) miniaturizada para a faixa de frequência 

RFID de micro-ondas (5,8 GHz). A antena proposta na literatura utiliza CPW, que é um tipo 

de alimentação em que o plano lateral condutor é terra e a linha central transmite o sinal [39], 

[40]. O substrato dielétrico considerado é o FR-4 com εr = 4,3 e h = 1,5 mm. A linha central 

que alimenta a antena possui 3 mm de largura para considerar uma impedância de 50 Ω de 

entrada e é separado por duas aberturas de 0,3 mm de largura. Na Figura 5.6 é possível 

visualizar a antena analisada; na Tabela 5.1 são apresentados os parâmetros e dimensões da 

estrutura e o seu projeto pode ser encontrado em [41]. 
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Figura 5.6 – Antena CPW RFID e seus parâmetros.  

 

Tabela 5.1 – Parâmetros e dimensões da antena CPW RFID para 5,8 GHz. 

Parâmetro Dimensão (mm) 

L 30 

W 30 

W1 3,6 

W2 3 

w 1,2 

G  0,3 

l 1,6 

 

Nas simulações realizadas no programa “wcipag07”, foi considerada a polarização em y, 

a faixa de frequência de análise de 5 a 6,2 GHz e para descrever a estrutura foram utilizados 

151×91 pontos, sendo considerado que a convergência é alcançada com 500 iterações. Na 

Figura 5.7 pode ser visualizada a antena analisada gerada no MATLAB
®
. 
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Figura 5.7 – Antena CPW RFID gerada a partir das simulações no WCIP. 

 

Na Figura 5.8 é mostrada a curva comparativa das perdas de retorno da antena analisada 

utilizando o WCIP e os valores das medições realizadas anteriormente que podem ser 

encontrados também em [41]. A determinação da frequência de ressonância também foi feita 

através do módulo coeficiente de reflexão |S11|.  

 

 

Figura 5.8 – Curvas comparativas das perdas de retorno da antena CPW RFID. 
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Nas medições feitas anteriormente, a resposta foi em 5,8 GHz a - 24 dB e a resposta do 

WCIP foi em 5,75 GHz a - 25 dB. Ambas as respostas ficaram dentro da faixa ISM para 5,8 

GHz (5,725 até 5,875 GHz) [5]. Com esses resultados também pode-se concluir que o WCIP 

é capaz de analisar essa estrutura. 

A Figura 5.9 ilustra o campo elétrico obtido para a frequência de ressonância da antena 

analisada através das simulações no WCIP. É possível notar que a distribuição do campo 

elétrico encontra-se na região central das aberturas e com grande intensidade na parte central 

e superior da linha de alimentação. 

 

 

Figura 5.9 – Distribuição do módulo do campo elétrico na antena CPW RFID, na frequência 

de ressonância, 5,8 GHz. 

 

A Figura 5.10 ilustra o campo magnético (representado pelo vetor densidade de corrente 

elétrica) obtido para a frequência de ressonância da antena analisada através das simulações 

no WCIP. É possível notar que a distribuição do campo magnético encontra-se com maior 

intensidade em quatro regiões, duas nas extremidades das aberturas e duas no centro próximo 

às aberturas da alimentação. 
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Figura 5.10 – Distribuição do módulo da densidade de corrente elétrica na antena CPW RFID, 

na frequência de ressonância, 5,8 GHz. 

 

5.4 – Conclusões 

 

Esta seção apresentou a caracterização numérica de duas antenas para leitores RFID 

encontradas na literatura. Foram apresentadas e analisadas estruturas para serem utilizadas em 

sistemas RFID do tipo passivo e dentro do intervalo de frequências de micro-ondas (2,4 GHz 

e 5,8 GHz). O Método das Ondas foi utilizado para analisar as estruturas e os valores obtidos 

para perda de retorno foram comparados aos resultados obtidos anteriormente na literatura. 

Também foi apresentado o comportamento a cerca dos campos elétrico e magnético. 

Com os resultados obtidos de forma comparativa, pode-se concluir que o WCIP é capaz 

de analisar as antenas utilizadas em leitores RFID discutidas neste capítulo. 
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Capítulo 6 
  

Conclusões 
 

 

Este trabalho teve como objetivo principal realizar a caracterização numérica de antenas 

para aplicações RFID, fazendo uso do Método das Ondas – WCIP, com o intuito de mostrar 

que esse método é capaz de analisar as estruturas expostas neste trabalho. 

No entanto, para a realização deste objetivo fizeram-se necessárias outras etapas. Foi 

então realizado um estudo a cerca da tecnologia RFID, destacando os componentes da 

tecnologia, seus princípios de funcionamento e suas principais vantagens e desvantagens. 

Também foram apresentadas algumas aplicações e uma breve abordagem sobre modulação, 

codificação e padronização. 

Em seguida foi apresentada uma fundamentação teórica sobre o Método das Ondas – 

WCIP, abordando principalmente seu princípio de funcionamento, onde foram expostas 

formulações matemáticas que descrevem o comportamento do método. 

Com o estudo da tecnologia RFID e do WCIP realizado, foi possível então partir para as 

análises numéricas. 

Sendo assim, foi apresentada a caracterização numérica das antenas para RFID. A análise 

foi dividida em: antenas de etiquetas (etiquetas RFID) e antenas para leitores RFID. As 

antenas analisadas foram escolhidas na literatura, dentre muitas existentes. Para analisar tanto 

as etiquetas RFID quanto as antenas para leitores, foram feitas simulações numéricas 

utilizando um programa computacional implementado em linguagem FORTRAN, intitulado 

“wcipag07”.  

Várias etiquetas foram analisadas, das quais algumas não apresentaram resultados 

satisfatórios. Dentre as etiquetas encontradas na literatura foram escolhidas três, com formatos 

e características diferentes, porém todas para a faixa de frequência de 860 a 960 MHz. A 

análise das etiquetas se deu inicialmente na questão do casamento de impedância da antena 

com o chip, tanto em sua parte resistiva (parte real) como sua parte reativa (parte imaginária). 

Logo em seguida foi realizada uma análise a cerca da perda de retorno das estruturas, 

utilizando a equação 4.1 para gerar os gráficos da perda. Os resultados obtidos nas simulações 
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através do WCIP foram comparados aos resultados encontrados nos trabalhos da literatura 

onde as estruturas foram encontradas.  

Com os resultados obtidos é possível concluir que o WCIP foi capaz de analisar as 

etiquetas RFID aqui expostas. 

Após as simulações das etiquetas foram analisadas várias antenas para leitores RFID 

encontradas na literatura e assim como ocorreu nas simulações das etiquetas, algumas antenas 

não apresentaram bons resultados. Dentre as antenas analisadas, foram escolhidas duas, 

diferentes em geometria, forma de alimentação e frequência de operação. A primeira antena é 

uma antena com motivos fractais de Koch para 2,4 GHz e a segunda é uma antena que usa 

alimentação CPW para 5,8 GHz. A análise dessas estruturas buscou comparar as perdas de 

retorno das antenas obtidas nas simulações no WCIP com as que foram feitas pelos trabalhos 

que traziam as estruturas analisadas. 

Com os resultados obtidos para as antenas de leitores também é possível concluir que o 

WCIP foi capaz de analisar as antenas aqui expostas, alcançando dessa maneira o objetivo 

principal deste trabalho. 

De forma complementar e ilustrativa, tanto para as três etiquetas como para as duas 

antenas para leitores RFID, foram expostos os gráficos com o comportamento dos campos 

elétrico e magnético (vetor densidade de corrente elétrica) gerados nas simulações no WCIP, 

assim como suas análises pertinentes.  

Como sugestões para a continuidade deste trabalho, podem ser citados: o 

desenvolvimento e projeto de etiquetas RFID, o estudo de modificações geométricas 

aplicadas aos dipolos usados em etiquetas RFID, o uso de elementos parasitas (EBG – 

Eletromagnetic Band Gap) em antenas RFID, o estudo e uso da característica multibanda em 

etiquetas RFID, a miniaturização de antenas e etiquetas para uso em baixas frequências, o 

projeto de antenas RFID para uso em frequências acima de 50 GHz, o desenvolvimento de 

sistemas RFID completos, o estudo de etiquetas sensoriais, o uso de outros substratos 

dielétricos para as antenas de leitores e o uso de antenas RFID em conjunto com FSS 

(Frequency Selective Surface). 
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