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Resumo 

 
  

A engenharia bioinspirada é um campo de pesquisa interdisciplinar, que inclui áreas 

específicas, tais como: biologia, engenharia, ciências físicas e biomimética. As múltiplas e 

bem-sucedidas aplicações, na engenharia moderna, de sistemas inspirados em mecanismos 

da própria biologia, têm incentivado os pesquisadores de telecomunicações a utilizar a 

engenharia bioinspirada no aprimoramento dos circuitos de comunicação sem fio. Nesse 

sentido, essa dissertação procura investigar a aplicação das anatomias naturais das plantas 

em antenas de microfita. Além disso, é apresentada uma antena fractal de operação 

multibanda, com modelo criado a partir de função iterativa, conhecido como a Árvore 

Pitagórica. As antenas foram projetadas em substrato FR-4 de fibra de vidro/epóxi com 

constante dielétrica de 4,4 e espessura de 1,57 mm. As estruturas foram caracterizadas com 

a ferramenta de análise Ansoft Designer, a qual implementa o método dos momentos (MoM). 

Protótipos foram fabricados e medidos em um analisador de rede vetorial. Boa concordância 

entre os resultados medidos e simulados foi verificada. 

 

Palavras-chave: Antenas de microfita, Bioinspiração, Fractal, Árvore Pitagórica. 

  



                                                                                                

 

 

Abstract 

 
  

Bioinspired engineering is an interdisciplinary field of research, which includes 

specific areas such as: biology, engineering, physical sciences and biomimetics. The multiple 

and successful applications, in modern engineering, systems inspired by biology's own 

mechanisms, have encouraged telecom researchers to use bio-inspired engineering to 

improve wireless communication circuits. In this sense, this dissertation tries to investigate 

the application of the natural anatomy of the plants in microstrip antennas. In addition, a 

fractal antenna of multiband operation is presented, with a model created from an iterative 

function, known as the Pythagorean Tree. The antennas were designed on fiberglass/epoxy 

FR-4 substrate with a dielectric constant of 4.4 and thickness of 1.57mm. The structures were 

characterized with the analysis tool Ansoft Designer, which implements the method of 

moments (MoM). Prototypes were fabricated and measured in a vector network analyzer. 

Good agreement between the measured and simulated results was verified 

 

Keywords: Microstrip antennas, Bioinspiration, Fractal, Pythagorean Tree. 
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CAPÍTULO 1 

1. Introdução 
 

 

Os avanços tecnológicos aliados às inúmeras vantagens das estruturas planares de 

microfita, como pequenas dimensões, baixo peso, baixo custo e facilidade de fabricação, 

têm incentivado o interesse por parte dos pesquisadores no desenvolvimento de antenas 

bioinspiradas de microfita, possibilitando uma modelagem simplificada e realística, capaz 

de se destacarem em suas diversas formas.  

A natureza, como resultado de milhões de anos de evolução, gerou muitos 

sistemas e processos biológicos com características intrínsecas atraentes, como: 

adaptabilidade a diferentes condições ambientais; resiliência inerente a falhas e danos; a 

operação colaborativa com base em um conjunto limitado de regras; inteligência global; 

auto-organização; sobrevivência e evolutividade [1]. Inspirados por essas características, 

muitos projetos inovadores de antenas de microfita estão sendo desenvolvidos a fim de 

solucionar os desafios existentes na área dos sistemas de telecomunicações.  

Além disso, inúmeros estudos estão sendo realizados sobre a utilização de 

geometrias fractais em antenas patch, como forma de otimizar o comportamento 

multibanda dessas estruturas. As dimensões fracionárias estão presentes nos contornos 

das montanhas, na superfície dos pulmões humanos, na trajetória das gotículas de água 

quando penetram na terra e também nas próprias plantas [4]. Dessa maneira, é interessante 

observar como a fractalidade, que também se encontra presente na natureza, pode ser útil 

quando aplicada em antenas de microfita.   

Assim, deseja-se propor uma investigação sobre o desempenho de antenas de 

microfita bioinspiradas, com a utilização de diferentes geometrias como modelo de patch. 

Pretende-se também, realizar uma investigação sobre uma nova geometria fractal, 

denominada como a Árvore Pitagórica, quando utilizada em antenas de microfita.  
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São analisados diversos modelos anatômicos naturais em elementos radiantes de 

antenas utilizadas para aplicações em sistemas de comunicações sem fio. Protótipos 

destas antenas foram construídos e medidos para fins de comparação. Os resultados 

simulados e medidos são observados e discutidos. 

Este trabalho encontra-se distribuído em 5 capítulos, buscando-se investigar 

antenas de microfita inspiradas em geometrias naturais, apresentado os principais 

parâmetros (ganho, perda de retorno e distribuição de densidade de corrente) das antenas. 

No capítulo 2, conceitos e características importantes sobre as antenas planares de 

microfita são discutidos, bem como suas vantagens e desvantagens. Os principais 

métodos de análise e de alimentação também são apresentados.  

No capítulo 3, os conceitos sobre a engenharia bioinspirada são apresentados. 

Também é apresentado um referencial teórico sobre o processo evolutivo das plantas, 

onde conceitos fundamentais, como: plasticidade fenotípica, espécies terrícolas de plantas 

e diferentes tipos de folhas, são discutidos e analisados. É realizado um estudo sobre as 

antenas bioinspiradas e um estado da arte sobre antenas bioinspiradas é descrito.  Além 

disso, são caracterizadas as antenas bioinspiradas de microfita propostas neste trabalho. 

As estruturas de cada antena são detalhadas e os resultados obtidos são apresentados e 

discutidos. 

No capítulo 4, é apresentada uma breve discussão acerca das antenas fractais e 

suas aplicações.  O estado da arte de antenas inspiradas no fractal da Árvore Pitagórica 

também é descrito.  Além disso, uma nova antena fractal inspirada na geometria da 

Árvore Pitagórica é proposta. As estruturas de cada parte da antena são detalhadas e os 

resultados obtidos são apresentados e discutidos. 

 O capítulo 5 apresenta as conclusões do trabalho, destacando as principais 

contribuições e perspectivas para a continuidade do estudo.
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CAPÍTULO 2 

2. Antenas Planares de Microfita 
 

 

 
 As antenas planares de microfita foram inicialmente propostas por Deschamps, 

em 1953 [5]. No entanto, pesquisas sobre as características das antenas planares ganharam 

força a partir da década de 70, com os trabalhos de Byron, Howell e Munson [6]. Em 

1977, Lo et al. publicaram a primeira análise matemática de uma ampla variedade de 

patches de microfita. A partir da década de 90, as pesquisas foram se intensificando com 

inúmeras aplicações práticas [6].  

 Atualmente, muitos pesquisadores têm focado a atenção no desenvolvimento e 

análise de diversas configurações de antenas de microfita. Estas antenas são altamente 

desejáveis por inúmeras razões. Em primeiro lugar, elas podem ser fabricadas com baixo 

custo e são consideravelmente leves e compactas. Estas características são essenciais em 

muitas aplicações comerciais onde as antenas patch estão, cada vez mais, sendo 

utilizadas, tais como em estação de base ou em antenas de celulares. Em segundo lugar, 

a natureza planar das antenas tornam-nas ideais para grandes arranjos e simplifica a 

integração com dispositivos eletrônicos adicionais, tais como amplificadores e 

defasadores, que são essenciais em radares e na comunicação por satélite [7].  

 Por serem planas, as antenas de microfita podem ser utilizadas em aplicações onde 

o tamanho e a forma são cruciais, como antenas impressas conformadas sobre fuselagens 

de avião, além de poderem ser utilizadas em funcionalidades médicas, filtros, telefonia 

celular, GPS, equipamentos de redes sem fio, computadores, entre outros [8]. Esta vasta 

quantidade de aplicações tem levado ao desenvolvimento de intensas pesquisas na área 

de antenas de microfita. 
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2.1 Características Básicas 

 
 As antenas de microfita consistem de uma placa condutora sobre um plano de 

terra, separados por um substrato dielétrico, conforme apresentado na Figura 2.1. Essa 

placa condutora, conhecida como patch, é uma fita metálica de pequena espessura (𝑡≪ 

𝜆0, onde 𝜆0 é o comprimento de onda no espaço livre) posicionada a uma distância 

correspondente a uma pequena fração do comprimento de onda (ℎ≪𝜆0, usualmente 

0,003𝜆0≤ℎ≤0,05𝜆0) acima de um plano de terra, projetada de modo que seu diagrama seja 

máximo normal a ela, ao escolher adequadamente a forma de excitação do patch [8]. 

 

 
 

Figura 2.1 - Configuração de uma antena de microfita com alimentação por linha de 

microfita [17]. 

 

Na fabricação de uma antena de microfita, podem ser utilizados diferentes 

materiais como substrato. Em geral, os mais adequados para antenas de bom desempenho 

são espessos e com constante dielétrica de valor baixo, pois permitem maior eficiência, 

maior largura de banda e campos não confinados, facilitando a radiação no espaço. Porém 

estas propriedades geram elementos de maiores dimensões [8].  

Substratos delgados com altos valores de constante dielétrica são desejáveis para 

circuitos de micro-ondas que exigem campos mais confinados, a fim de minimizar 

acoplamentos indesejáveis. Entretanto, esses substratos são menos eficientes e produzem 

larguras de banda mais estreitas. Como antenas de microfita são geralmente integradas 

com outros circuitos de micro-ondas, um equilíbrio deve ser encontrado entre bom 

desempenho da antena e bom projeto do circuito [8]. 
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Além disso, as antenas de microfita apresentam as seguintes vantagens: o perfil 

de uma antena de microfita é fino; os procedimentos para fabricação são simples; a 

polarização pode ser tanto circular quanto linear; possuem baixo peso e volume; baixo 

custo; fácil montagem no terminal móvel; seção de baixo espalhamento; são compatíveis 

com projetos modulares, linhas de alimentação e redes casadas são construídas 

simultaneamente com a estrutura dessas antenas. 

 

2.2 Métodos de Análise  

 
A solução para os problemas práticos de espalhamento eletromagnético pode ser 

obtida por meio da solução numérica computacional de modelos matemáticos construídos 

a partir das equações de Maxwell. Antes do desenvolvimento das técnicas 

computacionais, as soluções propostas para os problemas de espalhamento baseavam-se 

em técnicas analíticas, as quais permitem apenas a solução de problemas relativamente 

simples. Entre as décadas de 1930 e 1940 predominavam as técnicas analíticas, bem 

representadas pelos métodos clássicos de separação de variáveis. Entretanto, para os 

problemas práticos, as soluções alcançadas com essas técnicas não eram satisfatórias por 

exigirem modificações drásticas dos problemas propostos [9]. Entre as décadas de 1940 

e 1950 os problemas práticos em eletromagnetismo puderam ser mais bem tratados a 

partir de técnicas variacionais, as quais foram aplicadas, primeiramente, a guias de onda 

e, posteriormente, a problemas de radiação [10], [58]. 

 Há numerosos métodos para a análise de antenas planares de microfita. Os 

modelos mais populares são os de linha de transmissão, cavidade, e onda completa. O 

modelo de linha de transmissão é o mais simples de todos e provê uma boa percepção 

física, mas é menos preciso. Comparado com o modelo de linha de transmissão, o modelo 

de cavidade é mais preciso, mas, ao mesmo tempo, mais complexo. No entanto, este 

modelo também provê boa percepção física [8]. 

Em geral, quando são aplicados corretamente, os métodos de onda completa são 

precisos, versáteis e podem tratar de elementos simples, arranjos, elementos empilhados, 

elementos de forma arbitrária, e acoplamentos. No entanto, eles são métodos complexos 

[8]. Esses métodos de onda completa apresentam formulações matemáticas rigorosas e 

um maior esforço computacional e analítico, porém, fornecem resultados mais precisos, 

inclusive em altas frequências.  
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Dentre os métodos de onda completa existentes podem ser citados: o Método dos 

Momentos (MoM - method of moments), o Método dos Elementos Finitos (FEM – finite 

element method), a Técnica de Domínio Espectral (SDT - spectral domain technique) e o 

Método das Diferenças Finitas no Domínio do Tempo (FDTD – finite difference time 

domain) [17].  Na sequência, são abordados alguns dos principais métodos de onda 

completa. 

 

2.2.1 Método dos Elementos Finitos 

 

O método dos elementos finitos (FEM) teve sua origem no campo da análise de 

estruturas. Esse método passou a ser aplicado a problemas de eletromagnetismo apenas a 

partir de 1968. Desde então, o método tem sido utilizado em diversas áreas tais como:  

problemas de guia de ondas, máquinas elétricas, dispositivos semicondutores, microfitas, 

e absorção de radiação eletromagnética por organismos biológicos [11]. 

A análise por elementos finitos de um problema qualquer envolve, basicamente, 

quatro etapas: (a) discretização do domínio em um número finito de sub-regiões ou 

elementos; (b) obtenção das equações que regem um elemento típico, (c) conexão de 

todos os elementos no domínio e (d) resolução do sistema de equações obtido [12]. 

Devido à sua flexibilidade e versatilidade, o método dos elementos finitos tornou-

se uma poderosa ferramenta em várias subáreas de engenharia. Tem sido aplicado com 

grande sucesso a inúmeros problemas relacionados com a propagação e radiação de onda 

eletromagnética. Tais aplicações são: problemas de linhas de transmissão, problemas de 

óptica e de micro-ondas de guia de onda, máquinas elétricas, problemas de espalhamento, 

e exposição humana à radiação eletromagnética [11]. 

A ideia principal do método dos elementos finitos consiste em dividir o domínio 

(meio contínuo) do problema em sub-regiões de geometria simples (formato triangular, 

quadrilaeral, cúbico, etc.), conforme ilustra esquematicamente a Figura 2.2 [13]. Esta 

ideia é bastante utilizada na engenharia, onde usualmente tenta-se resolver um problema 

complexo, subdividindo-o em uma série de problemas mais simples. Logo, trata-se de um 

procedimento intuitivo para os engenheiros [13]. 
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Figura 2.2 - Malha de elementos finitos (para problema plano) [13]. 

 

Devido ao fato das sub-regiões apresentarem dimensões finitas, estas sub-regiões 

são chamadas “elementos finitos”, em contraste com os elementos infinitesimais 

utilizados no cálculo diferencial e integral. Advém daí, o nome “Método dos Elementos 

Finitos”, estabelecido por Ray Clough, na década de 50 [13]. Os elementos finitos 

utilizados na discretização do domínio do problema são conectados entre si através de 

determinados pontos, denominados nós ou pontos nodais, conforme indica a Figura 2.2. 

Ao conjunto de elementos finitos e pontos nodais, dá-se, usualmente o nome de malha de 

elementos finitos. Diversos tipos de elementos finitos já foram desenvolvidos. Estes 

apresentam formas geométricas diversas (por exemplo, triangular, quadrilateral, cúbico, 

etc) em função do tipo e da dimensão do problema (se uni, bi ou tridimensional) [13].  

A precisão do método depende da quantidade de nós e elementos, do tamanho e 

tipo dos elementos presentes na malha. Um dos aspectos mais importantes do FEM diz 

respeito à sua convergência. Embora trata-se de um método robusto, pode-se demonstrar 

que em uma malha consistente, à medida que o tamanho dos elementos finitos tende a 

zero, e consequentemente, a quantidade de nós cresce a infinito, a solução obtida 

converge para a solução exata do problema. Ou seja, quanto menor for o tamanho e maior 

for o número de elementos em uma determinada malha, mais precisos serão os resultados 

da análise [13]. 
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2.2.2 Método das Diferenças Finitas 

 
Em vários casos, as equações de Laplace e Poisson são capazes de resolver 

analiticamente alguns problemas. Uma das soluções, nestes casos, é o uso do método das 

diferenças finitas. O método das diferenças finitas é uma formulação matemática para a 

resolução de equações diferenciais e baseia-se na aproximação de derivadas por 

diferenças finitas. O uso desse método fornece soluções aproximadas para problemas 

onde as soluções analíticas não são possíveis ou são de difícil resolução. As aplicações 

do método das diferenças finitas são variadas, mas podem ser destacadas: eletrostática, 

eletrodinâmica, eletromagnetismo, dinâmica dos fluidos, propagação de ondas, entre 

outros [15]. 

Neste método, o domínio contínuo do problema é substituído por uma série de 

pontos discretos, ou nós, nos quais são calculadas as incógnitas do problema. Essa 

substituição do contínuo pelo discreto denomina-se discretização. Uma vez efetuada a 

discretização do domínio do problema, discretiza-se a equação diferencial aplicando-se o 

método para a determinação das incógnitas. As derivadas, que aparecem na equação 

original são substituídas (ou aproximadas) por equações diferenças. A aplicação dessas 

fórmulas aos pontos do domínio discretizado gera um sistema de equações algébricas, 

cuja solução fornece os valores das incógnitas do problema nesses pontos discretos [14]. 

 

2.2.3 Método dos Momentos 

 
Entre as décadas de 1960 e 1970 surgiu um novo método numérico denominado 

método de momentos (MoM). Esse método foi apresentado por R. F. Harrington em 1968 

[16] e desde então tem sido utilizado como referência para solucionar equações integrais. 

O Método de Momentos fornece soluções precisas e é capaz de tratar diversos tipos de 

problemas. Além de fornecer a impedância característica de linhas de transmissão, o 

método de momentos é utilizado na solução de outros problemas de eletromagnetismo, 

tais como: irradiação de antenas, descontinuidades em guias de onda, micro-ondas e 

armazenamento de energia em corpos biológicos [16].  

 

 



CAPÍTULO 2 - ANTENAS PLANARES DE MICROFITA 

 

19 

 

Neste método, as correntes de superfície são utilizadas para modelar o patch e as 

correntes volumétricas de polarização são utilizadas para a modelagem dos campos ao 

longo do substrato dielétrico. O método dos momentos transforma equações integrais dos 

potenciais eletromagnéticos em equações algébricas, que são facilmente resolvidas 

através de cálculos numéricos realizados em computador [17]. O software comercial 

Ansoft Design, que foi utilizado nas simulações dos projetos desse trabalho, se baseia no 

método dos momentos. 

 

2.3 Métodos de Alimentação 

 
A forma de alimentação de antenas patch pode ser efetuada por: linha de microfita, 

cabo coaxial, acoplamento por abertura ou acoplamento direto. Em todos os casos deve 

haver o casamento das impedâncias entre as formas de alimentação e a antena [3]. 

 

2.3.1 Linhas de Microfita 

 
A alimentação por linha de microfita é feita por meio de uma fita condutora com 

largura muito menor que a do patch radiante. A fita condutora é impressa sobre o mesmo 

plano do substrato que a antena, permitindo que a referida estrutura permaneça na 

situação planar. A alimentação por linha de microfita é de fácil fabricação, com posição 

de inserção bastante simples. No entanto, para esse tipo de alimentação, com o aumento 

da espessura de um substrato há um aumento de ondas de superfície e radiações 

indesejadas. Neste tipo de alimentação se consegue um bom casamento de impedância 

controlando-se o ajuste da largura da fita condutora sobre o substrato dielétrico com 

espessura definida [46]. 

A configuração típica de uma linha de microfita, está ilustrada na Figura 2.3. Sua 

estrutura é constituída por uma fita condutora uniforme, de largura W e espessura t, 

impressa em um substrato dielétrico com permissividade elétrica relativa εr, que por sua 

vez está montado sobre um plano de terra [47]. 
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Figura 2.3 - Linha de transmissão de microfita. 

 

Geralmente, nos cálculos para projetos de antenas, a espessura da fita condutora t 

é desprezada por ser muito pequena (aproximadamente 12 µm) [14]. Esta aproximação 

simplifica a análise e o projeto, sem afetar de forma significativa os resultados dos 

circuitos integrados, na maioria das aplicações, na faixa inferior de micro-ondas (1 a 10 

GHz). Nestas condições, a permissividade relativa efetiva, 𝜀𝑟𝑒, e a impedância 

característica da microfita, Zc, podem ser expressas, para W/h ≤ 1, como [47]: 

 

𝜀𝑟𝑒 =
𝜀𝑟 + 1

2
+
𝜀𝑟 − 1

2
[(1 + 12

ℎ

𝑊
)
−0,5

+ 0,04 (1 −
𝑊

ℎ
)
2

]                                          (2.1) 

𝑍𝑐 =
𝜂

2𝜋√𝜀𝑟
ln (

8ℎ

𝑊
+ 0,25

𝑊

ℎ
)                                                                                             (2.2) 

 

 

e para W/h ≥ 1, como: 

𝜀𝑟𝑒 =
𝜀𝑟 + 1

2
+
𝜀𝑟 − 1

2
(1 + 12

ℎ

𝑊
)
−0,5

                                                                               (2.3) 

𝑍𝑐 =
𝜂

√𝜀𝑟
[
𝑊

ℎ
+ 1,393 + 0,677 ln (

𝑊

ℎ
+ 1,444)]

−1

                                                        (2.4) 

Sendo 𝜂 = 120𝜋 a impedância característica do espaço livre. 
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Similarmente, existem expressões aproximadas para a síntese de linhas de  

microfita, quando o objetivo principal é determinar suas dimensões físicas a partir da 

escolha da impedância característica desejada e das propriedades do material do dielétrico 

utilizado. As expressões de síntese apresentadas em (2.5) a (2.7) estão entre as mais 

usadas [47]. 

𝑊

ℎ
=

{
 

 
8𝑒𝐴

𝑒2𝐴−2
                                                                                      ;

𝑊

ℎ
< 2

2

𝜋
{𝐵 − 1 − ln(2𝐵 − 1) +

𝜀𝑟 − 1

2𝜀𝑟
[ln(𝐵 − 1) + 0,39 −

0,61

𝜀𝑟
]} ;
𝑊

ℎ
> 2

}
 

 

 (2.5) 

Onde, 

𝐴 =
𝑍𝑜
60
√
𝜀𝑟 + 1

2
+
𝜀𝑟 − 1

𝜀𝑟 + 1
(0,23 +

0,11

𝜀𝑟
)                                                                    (2.6) 

𝐵 =
377𝜋

2𝑍𝑂√𝜀𝑟
                                                                                                                      (2.7) 

 

2.3.2 Cabo Coaxial 
 

Nesse método de alimentação, um cabo coaxial atravessa o plano de terra e 

substrato dielétrico até o patch radiante, sendo soldado ao patch. O casamento de 

impedância pode ser obtido facilmente, ocorrendo de acordo com a localização do cabo 

coaxial. Este método, amplamente utilizado, é caracterizado pela fácil fabricação, baixa 

geração de radiação espúria e pela redução na área da antena. Por outro lado, apresenta 

uma banda estreita e é de difícil modelagem devido às indutâncias produzidas pela ponta 

coaxial [17]. A Figura 2.4 apresenta o modelo de uma antena de microfita com 

alimentação via cabo coaxial. 

 

(a)                                                       (b) 

Figura 2.4 - Alimentação por cabo coaxial: (a) vista de perfil; (b) vista superior [46]. 
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2.3.3 Acoplamento por Abertura 
 

O acoplamento de abertura é uma técnica de alimentação realizada através  de dois 

substratos separados por um plano de terra. Na parte inferior do substrato, posicionado 

embaixo, existe uma linha de alimentação de microfita cuja energia é acoplada ao patch 

através de uma fenda (slot) no plano de terra que separa os dois substratos, esta fenda é 

normalmente centrada abaixo do patch [17]. O plano de terra entre os substratos também 

isola a alimentação para o patch radiante e minimiza as interferências de radiação espúria. 

Porém a fabricação não é trivial e a largura de banda é geralmente estreita. O casamento 

de impedâncias dependerá da forma, do tamanho e do local da abertura e das dimensões 

das linhas de alimentação [46]. 

 

Figura 2.5 - Alimentação por acoplamento por abertura [46]. 

 

2.3.4 Acoplamento Direto 
 

Na técnica de alimentação por acoplamento direto, a alimentação é inserida numa 

linha fixada entre dois substratos dielétricos. O patch está disposto na camada superior 

da estrutura e o plano de terra encontra-se na camada inferior. Esta técnica permite a 

obtenção de uma maior largura de banda, uma vez que a espessura é maior devido à 

utilização de dois substratos dielétricos, que podem ser de mesmo material ou não. Estas 

camadas dielétricas podem apresentar espessuras diferentes, podendo ser analisadas de 

modo individual, porém, precisam ser alinhadas corretamente e apresentam uma maior 

dificuldade durante a fabricação da antena. Na Figura 2.6 pode-se observar uma antena 

alimentada por meio de um acoplamento direto [46]. 
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Figura 2.6 - Alimentação por acoplamento direto [46]. 

 
 

 Neste capítulo, foi apresentado um breve histórico sobre antenas de microfita. 

Foram abordados alguns aspectos importantes no estudo de antenas de microfita, como a 

estrutura típica e as principais vantagens de utilização deste tipo de antena. Além disso, 

algumas das principais técnicas de análise e de alimentação também foram apresentadas.  
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CAPÍTULO 3 

3. Projetos de Antenas Bioinspiradas 
 

 

A rápida evolução das tecnologias sem fio aumentou a demanda por dispositivos 

capazes de integrar diversas aplicações em diferentes frequências.  

Neste capítulo, são apresentados projetos de antenas bioinspiradas. O 

desenvolvimento das antenas é proposto a fim de verificar o desempenho em diversas 

aplicações, tais como sistemas 3G, 4G, WiMAX, sistemas de rádio (navegação e 

localização) e comunicações por satélite. São discutidas a análise e o desenvolvimento de 

cada antena.  

Uma descrição do estado da arte das antenas bioinspiradas é apresentada. A partir 

deste estudo são propostas diferentes antenas inspiradas na natureza. 

 

3.1 A Engenharia Bioinspirada e a Biomimética 
 

A evolução resolveu muitos dos desafios da natureza levando a soluções 

duradouras. A natureza sempre inspirou as realizações humanas e levou a materiais, 

estruturas, ferramentas, mecanismos, processos, algoritmos, métodos, sistemas e muitos 

outros benefícios [18].   

A adequação de modelos bioinspirados para a solução de problemas de engenharia 

é feita por meio de hardware e/ou software. Algumas áreas de aplicação da engenharia 

bioinspirada incluem [3]: inteligência computacional, mecanismos biologicamente 

inspirados, estruturas e ferramentas biologicamente inspiradas, materiais biológicos, 

biossensores, etc. Atualmente, os pesquisadores e engenheiros estão buscando adaptar 

estes modelos bioinspirados em sistemas de comunicação sem fio. 

A inspiração na natureza com a finalidade de otimizar as tecnologias é conhecida 

como biomimética e ela oferece um enorme potencial na geração de novas possibilidades 

para tecnologias futuras [19]. Existem inúmeros exemplos de êxitos biomiméticos que 
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envolvem desde simples imitações, como o uso de barbatanas para nadar até casos de 

maior complexidade de imitação, como o domínio do voo, que só se tornou possível 

depois que os princípios da aerodinâmica foram melhor compreendidos [19].  

O termo Biomimética é a junção das palavras gregas bios (vida) 

e mimesis (imitação), ou seja, significa a imitação da vida. A Biomimética nos remete ao 

conceito de não utilizarmos a natureza apenas como fonte exploratória, mas sim como 

fonte de conhecimento e inspiração [1]. Ela é o ramo da ciência que procura inspirar-se 

nos processos naturais, com o objetivo de entendê-los e os reproduzir em soluções 

industriais [3]. 

Algumas implementações comerciais de biomiméticos, como os robôs, estão 

aparecendo cada vez mais e se comportando como seres vivos. Benefícios mais 

substanciais dos biomiméticos incluem o desenvolvimento de próteses que imitam os 

membros reais e os microchips sensoriais que são interconectados com o cérebro para 

auxiliar na audição, visão e controle de instrumento [19]. 

De fato, quando se examina cuidadosamente a natureza, observa-se claramente 

que a dinâmica de muitos sistemas biológicos e leis que os governam baseiam-se em um 

número surpreendentemente pequeno de regras genéricas e simples sem a necessidade de 

qualquer entidade de controle externo [1].  

Em geral, como resultado de milhões de anos de evolução, sistemas e processos 

biológicos possuem características intrinsecamente atraentes. Entre elas estão: adaptações 

às diferentes circunstâncias ambientais; robustez as falhas causadas por fatores internos 

ou externos; capazes de alcançar comportamentos complexos com base em um conjunto 

geralmente limitado de regras básicas; capacidade de aprender e evoluir quando novas 

condições são aplicadas; eficiência na utilização de recursos escassos; inteligência global 

superior à individual; capacidade de se auto organizar de forma totalmente distribuída, 

alcançando colaborativamente um equilíbrio eficiente [1]. 

Essas características levam a diferentes níveis de inspiração nos sistemas 

biológicos para a derivação de diferentes abordagens e projetos de engenharia. Portanto, 

para acompanhar a evolução das tecnologias dos sistemas de comunicações sem fio, 

muitos pesquisadores, estão atualmente envolvidos no desenvolvimento de projetos 

inovadores inspirados na biologia, a fim de abordar os desafios na área da engenharia de 

telecomunicações.  
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O senso comum por trás deste objetivo é compreender os fundamentos dos 

sistemas biológicos, a fim de conceber novas metodologias e ferramentas para projetar 

antenas bioinspiradas que possam ser adaptáveis a diferentes aplicações. 

A relação entre a natureza e as antenas está sendo estudada por diversos 

pesquisadores. As antenas de microfita bioinspiradas têm permitido a concepção de 

estruturas singulares e de bom desempenho. 

Na seção seguinte, serão apresentados alguns conceitos biológicos e a relação que 

existe entre as plantas e as antenas que motivaram os projetos desenvolvidos. 

 

3.2 Fundamentos Biológicos  
 

Acredita-se que as plantas terrestres tenham surgido na era paleozóica, originadas 

a partir de ancestrais aquáticos (algas clorófitas primitivas). O primeiro fóssil bem 

conservado dessas plantas terrestres primitivas data de 395 milhões de anos [20]. 

Durante a história evolutiva das plantas, diversas alterações ambientais drásticas 

ocorreram no ambiente, isso direcionou o desenvolvimento de caracteres adaptativos a 

essas novas condições, eliminando as plantas que não apresentavam características 

adaptadas a elas [21]. Diversos problemas precisaram ser solucionados para que as plantas 

mudassem para o ambiente terrestre, dentre os quais, o surgimento de folhas foi essencial 

para que obtivessem uma maior captação da luz solar [22].  

Na atualidade, em alguns casos e dependendo do ambiente em que ocorram, as 

plantas estão mais expostas a modificações por fatores de desenvolvimento ou ambientais 

do que outras mais estáveis. Nesse sentido, é necessário entender que há genótipos com 

maior ou menor grau de plasticidade fenotípica, permitindo a ocorrência de seus 

representantes em ambientes diversos ou não, respectivamente [21].  

A plasticidade fenotípica pode ser definida como a habilidade de um organismo 

em alterar a sua forma em resposta a mudanças nas condições ambientais. Por exemplo, 

durante o crescimento da planta, as suas folhas podem se desenvolver diferentemente, 

como uma resposta " tática " ao ambiente de radiação. Isso muitas vezes leva à formação 

de "folhas de sol" e "folhas de sombra“ dentro da mesma planta. As folhas de sombra 

possuem maior capacidade de absorver radiações em lugares sombreados, enquanto que 
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as folhas de sol possuem maior eficiência em lugares com alto índice de radiação solar 

(eletromagnética) [23].   

A Figura 3.1 apresenta a plasticidade fenotípica foliar de uma folha da espécie 

Mikania-glomerata [45]. 

 

 

Figura 3.1 - Plasticidade fenotípica foliar da Mikania glomerata [45]. 

 

Além dos tipos de folhas que podem se desenvolver em uma mesma planta, 

dependendo da variação da intensidade da luz, existem também, diferenças entre as 

espécies terrícolas, em sua reação às variações sistemáticas na intensidade da radiação, 

são aquelas que evoluíram entre "espécies de sol“ - Heliófilas e "espécies de sombra“ - 

Umbrófilas [23].   

Em geral, as espécies vegetais características de habitats sombreados usam a 

radiação em intensidades baixas com mais eficiência do que as espécies de sol, mas o 

inverso é verdadeiro em intensidades altas. Parte da diferença entre elas reside na 

fisiologia das folhas, mas a morfologia das plantas também influência a eficiência com a 

qual a radiação é capturada [23].  
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Nesse contexto, observa-se que as folhas encontradas na natureza, de maneira 

geral, possuem uma correlação funcional com as antenas receptoras: absorver radiação 

eletromagnética [3]. Ademais, em virtude do processo evolutivo que sofreram ao longo 

dos anos, as folhas podem se modificar devido ao hábitat e ao nível intensidade de luz 

solar (radiação eletromagnética) e dessa maneira, podem gerar geometrias de folhas 

otimizadas, quando essas forem aplicadas nos patches de antenas de microfita. 

Além disso, existem outros elementos na natureza que também precisam ser 

considerados devido à relação que possuem com a radiação eletromagnética. As flores de 

girassol, por exemplo, são famosas pelo heliotropismo (movimento da planta em direção 

ao sol), os girassóis ao amanhecer, estão com suas flores voltadas para o leste. Ao longo 

do dia, eles seguem o sol de leste a oeste, enquanto à noite eles estão voltados para o 

oriente. O heliotropismo dos girassóis faz destas plantas potentes acumuladores de 

energia solar (eletromagnética) [48]. 

Outra planta que possui uma particularidade com relação às ondas 

eletromagnéticas provenientes da luz solar é a flor de lótus. À noite as pétalas da flor se 

fecham e a flor mergulha debaixo d’água. Antes de amanhecer, ela levanta-se das 

profundezas, até ressurgir novamente à superfície, onde abre suas pétalas novamente.  

A ideia proposta é realizar projetos de antenas com patch inspirado em elementos 

de diferentes de plantas; folha de uma planta heliófila (adaptada ao sol), folha de uma 

planta umbrófila (adaptada à sombra), flor de girassol, flor de lótus e o trevo de quatro 

folhas com aplicações em sistemas de comunicação sem fio. 

Na seção a seguir, será apresentado um histórico do estado da arte das antenas 

bioinspiradas. 

 

3.3 Estado da Arte 
 

Nesta seção serão apresentados alguns dos recentes trabalhos envolvendo antenas 

bioinspiradas.  

Em [24], é proposto um sistema de transmissão com uma rede de antenas patch 

bioinspirada. A estrutura da rede foi baseada na sequência de Fibonacci, encontrada nas 

árvores, com as antenas nas posições das folhas. A Figura 3.2 apresenta o protótipo do 

projeto proposto. 
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Figura 3.2 - Implementação da rede de antenas inspirada na sequência de Fibonacci, 

encontrada nas árvores [24]. 

 

O projeto de uma antena do tipo monopolo impresso com o formato de uma 

borboleta é descrito em [25]. A antena possui aplicações em UWB e foi fabricada em 

placa de circuito impresso. Para um coeficiente de reflexão (S11) de -10dB a antena 

abrange uma largura de banda de 3 GHz até 10.8 GHz, cobrindo todo a faixa de frequência 

UWB. A seguir, na Figura 3.3, tem-se a fotografia do protótipo da antena fabricada em 

[25]. 

 

Figura 3.3 - Monopolo impresso com o formato de uma borboleta: vista superior e 

inferior da antena [25]. 
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Folhas da Inga Marginata foram utilizadas como inspiração no desenvolvimento 

da antena apresentada em [26]. Uma antena monopolo impressa bioinspirada nas folhas 

Inga Marginata para aplicações UWB é apresentada em [26]. A antena foi projetada com 

um plano de terra truncado. A largura de banda apresentada nos resultados foi superior a 

10,26 GHz, acima da largura de banda considerada na tecnologia UWB (7,5 GHz). A 

Figura 3.4 apresenta o monopolo impresso fabricado em [26]. 

 

 

             Figura 3.4 - Fotografia da antena fabricada [26] 

 

Uma antena com formato de folha bowtie para aplicações UWB foi apresentada 

em [27]. As características fundamentais foram dadas conforme o método de análise 

FDTD. A antena resultante (Figura 3.5) apresenta operacionabilidade na faixa de 22 a 29 

GHz.  
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Figura 3.5 - Configuração da antena proposta em [27]. 

 

Antenas inspiradas em trevo de quatro folhas com diferentes requisitos têm sido 

publicadas na literatura. Em [28] a antena é composta de um elemento de radiação 

altamente ressonante. A antena proposta foi otimizada para ter máxima eficiência total e 

máxima diretividade através de uma lente hemisférica estendida. Em comparação com 

uma antena de dipolo de comprimento de onda completa em uma lente similar, foi notado 

um aumento de seis vezes na impedância de entrada e uma melhora na eficiência total por 

um fator de 2,7.   

Em [29] é proposto outro projeto de antena inspirada na geometria do trevo de 

quatro folhas. A antena patch, representada pela Figura 3.6, é de alto ganho e é fabricada 

em uma placa de metamaterial usando combinações de várias camadas de cerâmicos e 

orgânicos. O tamanho da antena é reduzido usando um substrato cerâmico de alta 

constante dielétrica, onde o tamanho total da antena é de 25 × 25 × 4 mm3. Ela tem 

polarização circular com uma frequência central de 1,58 GHz, e um ganho de 4,48 dB. 
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Figura 3.6 -  Fotografia da antena patch de alto ganho com o formato de trevo de quatro 

folhas [29]. 

 

Em [30] propõe-se mais uma antena que foi inspirada no trevo de quatro folhas. 

A antena apresenta banda larga de dupla polarização para estações de base 2G/3G/LTE. 

Ela consiste em dois dipolos perpendicularmente cruzados. Cada dipolo excitado por um 

stub de linha de microfita que é alimentado diretamente por um cabo coaxial.  A largura 

de banda é de 45% (1.7-2.7 GHz) para perda de retorno > 15 dB com um isolamento 

superior a 30 dB. A antena de polarização dupla tem uma largura de feixe de meia 

potência (HPBW) de cerca de 65° e um ganho médio de 8,5 dBi para polarizações 

inclinadas ± 45 °. O protótipo é ilustrado pela Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 - Protótipo da antena de banda larga de trevo de quatro folhas apresentado 

em [30]. 

 

Baseado nas antenas das vespas, o projeto de uma antena bioinspirada é 

apresentado em [31]. Calculou-se um transformador de Chebyshev escalonado para 

minimizar a reflexão no domínio da frequência e maximizar o ganho de transferência de 

potência. As larguras e as separações das tiras coplanares foram então calculadas de 
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acordo com o desenho de Chebyshev, e as curvas suaves foram ajustadas aos passos 

calculados. Um transceptor portátil, alimentado por baterias, foi usado, juntamente com 

um software de interface visual, para monitorar automaticamente a transferência de 

dados. A fotografia da antena inspirada nas antenas das vespas é apresentada na Figura 

3.8. 

 

Figura 3.8 - Fotografia do lado superior e inferior da antena bioinspirada fabricada, com 

uma moeda americana para efeito comparativo [31]. 

 

Em [32] é apresentado uma antena têxtil flexível de dual band em forma de folha. 

A antena têxtil projetada em 1.8GHz adequado para LTE e 2.8GHz para aplicações 

WiMAX. Para aumentar a flexibilidade da antena proposta e para o conforto do utilizador, 

é utilizado tecido como material de substrato. A fita condutora de cobre é utilizada como 

elemento condutor. A Figura 3.9 apresenta a arquitetura da antena.  

 

Figura 3.9 - Projeto da antena dual band em forma de folha [32] 

 

Um modelo bioinspirado para aplicações de sistemas (UWB) utiliza a geometria 

das folhas de algodão em uma antena monopolar impressa em [33]. Os resultados 

mostram que a antena, representada na Figura 3.10,  de folha de algodão, pode atingir 

uma perda de retorno menor que -10 dB com uma largura de banda de 10 GHz, de 3 GHz 
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a 13 GHz. Assim, a antena proposta satisfaz a largura de banda necessária para aplicações 

UWB.  

 

Figura 3.10 - Antena monopolar impressa inspirada na folha de algodão: (a) Vista 

superior; (b) Vista inferior. [33]. 

 

O [34] apresenta o estudo de uma antena quase-auto-complementar em forma de 

folha de mamona para aplicações de banda larga em [34]. O projeto ideal da antena 

proposta fornece uma largura de banda de coeficiente de reflexão de -10 dB de 2 - 12 

GHz. Ela é alimentada através de um guia de onda coplanar de 50 Ω (CPW) com circuito 

de casamento embutido. A antena fornece um diagrama de radiação diretivo juntamente 

com o valor de ganho médio de 4,36 dB e mais de 80% de eficiência de radiação na banda 

da frequência de operação. As características de entrada e de radiação são obtidas através 

da simulação utilizando o software High Frequency Structure Simulator (HFSS). A 

Figura 3.11 apresenta a geometria da proposta antena inspirada na folha de mamona. 

 

  

(a)                          (b) 

Figura 3.11 - Geometria da (a) folha da mamona (b) antena QSCA inspirada  na folha 

de mamona [34]. 
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Em [35] é apresentado o projeto de uma rede de antenas com 4 portas de 

alimentação e banda larga, útil para aplicações MIMO. A rede de antenas projetada opera 

na faixa de frequência de 7,25-10,25 GHz, são utilizadas como elementos da rede uma 

antena em forma de folha. A Figura 3.12 apresenta a configuração da rede. As 

características da antena MIMO projetada foram avaliadas pela análise de domínio de 

tempo finito (FDTD).  

 

 

Figura 3.12 - Configuração da antena MIMO de 4 portas de banda larga [35]. 

 

No artigo [36], é apresentada uma nova antena monopolar impressa, bioinspirada 

na flor de jasmim, que atende aos parâmetros da Federal Communications Commission 

(FCC) para sistemas UWB. O projeto da antena monopolar impressa em flor de jasmim 

desenvolveu-se a partir de uma antena monopolo impressa com geometria circular, para 

uma avaliação comparativa.  

A geometria bioinspirada proporcionou uma redução de 11,30% no tamanho da 

antena. Os resultados medidos da antena de bioinspirada mostraram compatibilidade com 

os parâmetros exigidos pela FCC para tecnologia UWB. Foi obtido uma largura de banda 

de 9,75 GHz, largura de feixe de meia potência de 148° e diagrama de radiação 

omnidirecional. A Figura 3.13 apresenta os protótipos da antena circular e da antena 

inspirada na flor de jasmim. 
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                                  (a)                                           (b) 

Figura 3.13 - Protótipo da antena (a) circular (b) inspirada na flor de jasmim [36]. 

 

Um  projeto de antena inspirada em folhas para aplicações MIMO (multiple-input 

multiple-output) é apresentada em [37]. Dois arranjos lineares idênticos com oito 

elementos em forma de folha foram utilizados em diferentes lados do PCB. A antena 

funciona na faixa de frequência de 25 a 40 GHz (mais de 45% FBW) e pode ser facilmente 

utilizado nos dispositivos portáteis atuais. A configuração da antena está ilustrada na 

Figura 3.14 [37]. Essa antena tem bons desempenhos de radiação a 28 e 38 GHz, os quais 

são potentes candidatos para serem as frequências portadoras das futuras redes celulares 

5G.  

 

Figure 3.14 - Configuração da antena [37]. 

 

Em [38], o projeto de uma antena de microfita com modelo bioinspirado em forma 

de folha de cana-de-açúcar é apresentado. A antena possui aplicações para a faixa de 

frequências do sistema de comunicação de quarta geração (4G) que está entre 698 MHz 

a 806 MHz. Para comparação dos resultados, foi simulado e construído uma antena patch 

retangular, e simulado uma antena monopolo quadrado, ambos em microfita. A antena de 

folha ilustrada pela Figura 3.15 apresenta o resultado que mais se aproxima da faixa de 

4G, demonstrando-se a eficiência do modelo bioinspirado empregado, a facilidade de 

construção e aplicabilidade do projeto. 
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Figura 3.15 - Protótipo da antena bioinspirada na folha da planta de cana-de-açúcar 

[38]. 

 

Em [39], é descrita uma antena inspirada na tulipa de tamanho pequeno, de banda 

X, com alimentação CPW. A antena tem uma largura de banda de impedância para um 

VSWR ≤ 2 de 83%, estendendo-se entre 6 GHz e 14,5 GHz. A antena é representada na 

Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 - Projeto da antena bionspirada na tulipa [39]. 

 

O trabalho apresentado em [40] retrata a eficiência e a natureza estocástica de três 

algoritmos bioinspirados que combinam quatro funções de densidade de probabilidade 

diferentes (PDF) para projetar Antenas de microfita. Os algoritmos examinados são 

Algoritmo Genético (GA), Estratégias de Evolução (ES) e Sistemas Artificiais Imunes 



CAPÍTULO 3 - PROJETOS DE ANTENAS BIOINSPIRADAS 

 

38 

 

(AIS). Nestes algoritmos, a largura de banda (BW), a taxa de onda estacionária (SWR) e 

a eficiência de radiação (RE) são parâmetros a serem otimizados. Os resultados enfatizam 

a eficiência dos algoritmos bioinspirados na otimização das antenas de microfita e a 

possibilidade de aplicar em outros problemas eletromagnéticos. 

Um projeto de antena de microfita inspirada na antena da barata é descrito em 

[41]. A antena mostrou ter uma largura de banda de 120% para um substrato com 

permissividade de 4,5. Para a utilização de substrato de ar, a antena foi fabricada, e a  

largura de banda percentual foi de 42%. Além disso, algumas modificações foram feitas 

para aumentar a largura de banda da antena de substrato de ar até atingir com sucesso 

114%. A Figura 3.17 apresenta a referida antena. 

 

 

Figura 3.17 - Antena de microfita inspirada na antena da barata [41]. 

 

 Uma  antena inspirada na orelha do morcego é relatada em [42]. A Figura 3.18 

[42] apresenta a antena que fisicamente se assemelha com a orelha de um morcego. O 

dispositivo é constituído por um plano de massa circular com um elemento monopolo 

central. Uma placa triangular equilateral condutora é curvada em torno do plano de modo 

que a base do triângulo é conectada eletricamente ao perímetro do círculo de mesmo 

comprimento. Um refletor de alumínio é utilizado na otimização da diretividade da 

antena. 
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Figura 3.18 - Projeção em 3D da referida antena [42]. 

 

Uma modificação da chamada antena de tulipa é apresentada em [43] de modo a 

obter características rejeita faixa. Um estudo paramétrico é feito em várias dimensões do 

ressonador. O projeto emergiu deste estudo paramétrico.  

A antena projetada é fabricada e medida para validar o procedimento de projeto. 

A Figura 3.19 [43] mostra antena bioinspirada com a modificação que consistiu em gravar 

uma fenda em forma de Pi no centro do elemento radiante da antena. 

 

 

Figura 3.19 - Antena inspirada na tulipa modificada [43]. 

 

Em [44], o patch de microfita é inspirado na folha do acero canadense (maple-

leaf) para aplicações em UWB de 3 a 14GHz. Os resultados calculados mostram que a 

antena proposta no formato do acero canadense pode atingir uma largura de banda 

superior a 10 GHz, de 3.1 GHz a 13.15 GHz para um coeficiente de reflexão (S11) inferior 

a -10 dB. A frequência de ressonância de banda e a largura de banda podem ser facilmente 
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controladas ajustando as dimensões das ranhuras do patch. A Figura 3.20 exibe o 

protótipo da antena fabricada.  

 

Figura 3.20 - Fotografia do protótipo da antena inspirada no acero canadense [44]. 

 

A Tabela 3.1 apresenta os trabalhos analisados nesta seção. 

 

aTabela 3.1 -  Estado da arte sobre antenas bioinspiradas 

 

ANO/AUTOR TÍTULO DO 

TRABALHO 

DESCRIÇÃO 

2012/DELGADO, J. A. 

V.; MERA, C. A. V. 

[24] 

A BIO-INSPIRED 

PATCH ANTENNA 

ARRAY USING 

FIBONACCI 

SEQUENCES IN TREES 

UM SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO COM 

UMA REDE DE ANTENAS 

PATCH BIOINSPIRADA 

NA SEQUENCIA DE 

FIBONACCI. 
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2011/AHMED, O. M. 

H.; SEBAK A. R [25] 

 

NUMERICAL AND 

EXPERIMENTAL 

INVESTIGATION OF A 

NOVEL 

ULTRAWIDEBAND 

BUTTERFLY SHAPED 

PRINTED MONOPOLE 

ANTENNA WITH 

BANDSTOP FUNCTION 

PROJETO DE UMA 

ANTENA DO TIPO 

MONOPOLO IMPRESSO 

COM O FORMATO DE 

UMA BORBOLETA. 

2010/CRUZ, J. N.; 

FREIRE, R. C. S.; 

SERRES, A. J. R.. [26] 

 

PARAMETRIC STUDY 

OF PRINTED 

MONOPOLE ANTENNA 

BIOINSPIRED ON THE 

INGA MARGINATA 

LEAVES FOR UWB 

APPLICATIONS 

 

FOLHAS DA INGA 

MARGINATA FORAM 

UTILIZADAS COMO 

INSPIRAÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTO DA 

ANTENA. 

 

2010/YAMAMOTO, 

M.; TOKUYAMA, D.; 

NOJIMA, T. [27] 

DESIGN OF QUASI-

MILLIMETER WAVE 

LEAF-SHAPED BOWTIE 

ARRAY ANTENNA FOR 

UWB APPLICATIONS. 

 

ANTENA COM FORMATO 

DE FOLHA BOWTIE PARA 

APLICAÇÕES UWB. 

 

2010/NGUYEN, T. K.; 

WOO, I.; HAN, H.; 

PARK, I., LIM, H. [28] 

FOUR-LEAF CLOVER-

SHAPED ANTENNA ON 

AN EXTENDED 

HEMISPHERICAL LENS 

FOR A HIGH-OUTPUT-

POWER THZ 

PHOTOMIXER. 

ANTENA INSPIRADA NO 

TREVO DE QUATRO 

FOLHAS É COMPOSTA 

DE UM ELEMENTO DE 

RADIAÇÃO ALTAMENTE 

RESSONANTE. 
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2012/KIM, C.; LEE, K. 

H.; LEE, S.; KIM, K. 

T.; YOON, Y. K. [29] 

A SURFACE 

MICROMACHINED 

HIGH DIRECTIVITY 

GPS PATCH ANTENNA 

WITH A FOUR-LEAF 

CLOVER SHAPE 

METAMATERIAL SLAB. 

ANTENA INSPIRADA NA 

GEOMETRIA DO TREVO 

DE QUATRO FOLHAS 

FABRICADA EM UMA 

PLACA DE 

METAMATERIAL. 

 

2014/CUI, Y.; LI, R. L. 

[30] 

 

A BROADBAND DUAL-

POLARIZED FOUR-

LEAF CLOVER 

ANTENNA FOR BASE 

STATIONS. 

 

ANTENA INSPIRADA NO 

TREVO DE QUATRO 

FOLHAS. A ANTENA 

APRESENTA BANDA 

LARGA DE DUPLA 

POLARIZAÇÃO PARA 

ESTAÇÕES DE BASE 

2G/3G/LTE. 

2013/EBNABBASI, K. 

[31] 

A BIO-INSPIRED 

PRINTED-ANTENNA 

TRANSMISSION-RANGE 

DETECTION SYSTEM. 

ANTENA INSPIRADA NAS 

ANTENAS CURVADAS 

DAS VESPAS. 

 

2014/RAMLY, N. J.; 

RAHIM, M. K. A.; 

JALIL, M. E.; 

SAMSURI, N. A.; 

DEWAN, R. [32] 

LEAF-SHAPED DUAL 

BAND ANTENNA FOR 

WEARABLE 

APPLICATION 

PROJETO DE UMA 

ANTENA TÊXTIL 

FLEXÍVEL DUAL BAND 

EM FORMA DE FOLHA. 
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2015/MOURA, L. C. 

M.; CRUZ, J. N.; 

COSTA, A. P.; SILVA, 

P. H. F.; SILVA, J. C. 

[33] 

UWB COTTON LEAF 

DESIGN MICROSTRIP-

FED PRINTED 

MONOPOLE ANTENNA 

UM MODELO 

BIOINSPIRADO PARA 

APLICAÇÕES DE 

SISTEMAS (UWB) 

UTILIZA A GEOMETRIA 

DAS FOLHAS DE 

ALGODÃO EM UMA 

ANTENA MONOPOLAR 

IMPRESSA. 

2015/PATRE, S. R.; 

SINGH, S. P. [34] 

CASTOR LEAF-SHAPED 

QUASI-SELF-

COMPLEMENTARY 

ANTENNA FOR 

BROADBAND 

APPLICATIONS 

O ARTIGO APRESENTA O 

ESTUDO DE UMA 

ANTENA QUASI-AUTO-

COMPLEMENTAR EM 

FORMA DE FOLHA DE 

MAMONA PARA 

APLICAÇÕES DE BANDA 

LARGA. 

2015/YAMAMOTO, 

M; MAEDA, S. [35] 

A WIDEBAND MIMO 

ANTENNA USING 

LEAF-SHAPED 

MONOPOLE AND 

NOTCH ANTENNAS 

PROJETO DE UMA REDE 

DE ANTENAS EM FORMA 

DE FOLHA COM 4 

PORTAS DE 

ALIMENTAÇÃO E 

BANDA LARGA, ÚTIL 

PARA APLICAÇÕES 

MIMO. 

2016/SILVA JÚNIOR, 

P. F.; FREIRE, R. C. 

S.; SERRES, A. J. R. 

[36] 

BIO-INSPIRED 

ANTENNA FOR UWB 

SYSTEMS 

ANTENA BIO-INSPIRADA 

NA FLOR DE JASMIM 

PARA SISTEMAS UWB. 
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2016/PARCHIN, N. O.; 

SHEN, M.; 

PEDERSEN, G. F. [37] 

END-FIRE PHASED 

ARRAY 5G ANTENNA 

DESIGN USING 

LEAF-SHAPED BOW-

TIE ELEMENTS FOR 

28/38 GHZ 

MIMO APPLICATIONS 

UM PROJETO DE 

ANTENA INSPIRADA EM 

FOLHAS DE LAÇO PARA 

APLICAÇÕES MIMO. 

2014/SILVA JÚNIOR, 

P. F.; SILVA, J. C.; 

SILVA, P. H. F. [38] 

PROJETO DE UMA 

ANTENA DE FOLHA 

PARA 700 MHZ 

ANTENA BIOINSPIRADA 

NA FOLHA DE CANA-DE-

AÇÚCAR. 

2009/TANYER-

TIGREK, F. M.; 

TRAN, D. P.; LAGER, 

I. E.; LIGTHART, L. P. 

[39] 

WIDE-BAND TULIP-

LOOP ANTENNA 

ANTENA INSPIRADA NA 

TULIPA, COM 

OPERAÇÃO NA BANDA 

X, COM ALIMENTAÇÃO 

CPW. 

2009/HERNÁNDEZ-

FIGUEROA, H. E.; 

BRIANEZE, J. R.; 

GONÇALVES, M. S.; 

CLAUDIO, K.; 

SANTOS, C. H. S. [40] 

BIO-INSPIRED 

ALGORITHMS 

APPLIED TO 

MICROSTRIP 

ANTENNAS DESIGN 

RETRATA A EFICIÊNCIA 

E A NATUREZA 

ESTOCÁSTICA DE TRÊS 

ALGORITMOS 

BIOINSPIRADOS. 

2010/MAHMOUD, M. 

N.; 

ELKAMCHOUCHI, H. 

[41] 

A BIOINSPIRED 

MICROSTRIP 

ANTENNAS BASED ON 

THE IDEA OF A 

COCKROACH 

ANTENNA 

PROJETO DE ANTENA DE 

MICROFITA INSPIRADA 

NA ANTENA DA 

BARATA. 

2006/FLINT, J. A. [42] A BIOMIMETIC 

ANTENNA IN THE 

SHAPE OF A BAT’S EAR 

ANTENA INSPIRADA NA 

ORELHA DO MORCEGO. 
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2008/FARAJI-DANA, 

R.; GHOLIPOUR, A.; 

ASKARPOUR, A. N. 

[43] 

A BAND-NOTCHED 

TULIP ANTENNA FOR 

UWB APPLICATIONS 

UMA MODIFICAÇÃO DA 

ANTENA BIOINSPIRADA 

NA FLOR DE TULIPA É 

APRESENTADA DE 

MODO A OBTER 

CARACTERÍSTICAS 

REJEITA FAIXA. 

2009/SEBAK, A. R.; 

AHMED, O. M. H. [44] 

A NOVEL MAPLE-LEAF 

SHAPED UWB 

ANTENNA WITH A 5.0-

6.0GHZ BAND-NOTCH 

CHARACTERISTIC 

PATCH DE MICROFITA 

INSPIRADO NA FOLHA 

DO ACERO CANADENSE 

(MAPLE-LEAF) PARA 

APLICAÇÕES EM UWB. 

 

Nas seções que se seguem, são apresentados os projetos de novas antenas bioinspiradas. 

 

3.4 Antena Bioinspirada na Folha da Espécie Epipremnum Aureum 

(Umbrófila)  
 

 Nesta seção, o projeto de uma antena bioinspirada em uma folha de planta 

umbrófila é apresentado. O desenvolvimento dessa nova antena bioinspirada é proposto 

a fim de verificar o seu desempenho em sistemas 4G, WiMax, comunicações via satélite 

e radares altimétricos. 

A Epipremnum aureum, conhecida pelo nome comum de jiboia, é uma espécie de 

planta folhosa, resistente e que não requer grandes cuidados. Por isso é bastante utilizada 

em escritórios, lojas e outros locais públicos [2]. A geometria utilizada como inspiração 

foi retirada de uma imagem proveniente do INCT- Herbário Virtual da Flora e dos Fungos 

[49]. A Figura 3.21 [49] apresenta a fotografia da folha que foi utilizada como inspiração 

para a geometria do patch da antena de microfita. 
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                                  (a)                                (b) 

Figura 3.21 - Epipremnum aureum – umbrófila: (a) Fotografia de folhas Epipremnum 

aureum [49]; (b) Fotografia com destaque circular da folha selecionada como modelo. 

 

A inspiração nessa geometria se desenvolveu a partir da ideia de se utilizar uma 

folha de planta adaptada à sombra (locais com baixa intensidade de radiação 

eletromagnética). A eficiência na absorção de ondas solares em situações desfavoráveis 

pelas plantas umbrófilas, é dada através das folhas, que por estarem em um constante 

processo de evolução podem fornecer estruturas morfológicas aprimoradas e assim, uma 

estrutura geométrica bioinspirada interessante para aplicações de sistemas de 

comunicação sem fio. A antena será avaliada em até 4,5 GHz e o seus principais 

parâmetros serão apresentados e analisados. 

 A estrutura foi caracterizada com a ferramenta de análise Ansoft Designer, que 

implementa o método dos momentos (MoM). Um protótipo foi fabricado e medido em 

um analisador de rede vetorial. A Figura 3.22 apresenta o projeto da antena bioinspirada 

na folha da jiboia. O patch bioinspirado é impresso em um substrato de FR-4 (fibra de 

vidro) com espessura h = 1,57 mm e constante dielétrica εr = 4,4.  

Os valores do projeto para a linha de transmissão foram realizados pelas 

aproximações apresentadas na seção 2.3.1. A linha de microfita foi dimensionada para 

um casamento na alimentação de impedância de 50 Ω. Na Figura 3.22 são ilustradas as 

dimensões da antena do tipo patch. Um protótipo foi construído e a resposta simulada da 

perda de retorno é comparada com os valores medidos, assim, verifica-se a efetividade da 

antena em aplicações 4G, WiMAX, comunicações via satélite e em radares altimétricos. 

Na Figura 3.23, é apresentada a fotografia do protótipo da antena.  
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Figura 3.22 - Configuração da antena bioinspirada na folha da umbrófila. 

 

 

Figura 3.23 - Protótipo da antena bioinspirada na folha da umbrófila 
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O objetivo dessa configuração é que a antena proposta possa operar na maioria 

das bandas de comunicação sem fio, que podem incluir 4G (2,5GHz), WiMAX (3.3-

3.8GHz), comunicações via satélite na banda C (3,7-4,2GHz) e em radares altimétricos 

(4,2-4,4 GHz). A antena bioinspirada proposta é simulada através do software Ansoft 

Designer. A perda de retorno da antena é simulada e medida na faixa de frequência de 1 

GHz a 4,5 GHz.  

O resultado da perda de retorno medida e simulada pode ser observado na Figura 

3.24. A Tabela 3.2 apresenta o erro relativo entre as frequências medidas e simuladas. 

 

 

Figura 3.24 - Perda de retorno (S11) simulada e medida da antena umbrófila. 

 

bTabela 3.2 -  Diferença entre as frequências simuladas e medidas da antena umbrófila. 

 

F (GHz) 
Erro Relativo (%) 

Simulado Medido 

2,5 2,4 4,00 

3,4 3,467 1,98 

4,0 4,063 1,58 

4,4 4,447 1,07 
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O resultado da medição antena apresenta uma boa concordância com o resultado 

simulado. Algumas discrepâncias entre as perdas de retorno simuladas e medidas podem 

ser atribuídas ao processo de fabricação e erros de medição. 

A Figura 3.25, apresenta a distribuição de densidade de corrente na estrutura da 

antena bioinspiradas nas frequências de interesse (2,5 GHz, 3,4 GHz, 4,0 GHz e 4,4 GHz).  

 

 

                    (a)                                  (b) 

 

 
                    (c)                                  (d) 

Figura 3.25 - Distribuição de densidade de corrente na antena umbrófíla nas frequências 

de operação: (a) 2,5 GHz; (b) 3,4GHz; (c) 4,0GHz; (d) 4,4GHz. 

 



CAPÍTULO 3 - PROJETOS DE ANTENAS BIOINSPIRADAS 

 

50 

 

A distribuição de densidade de corrente nas diferentes frequências de interesse 

apresenta certas descontinuidades em pontos específicos da estrutura. Isso corresponde à 

forma como a onda se propaga através da antena, e influencia na frequência de operação 

da antena. Percebe-se que para cada frequência existe uma forma particular do local onde 

se encontram essas descontinuidades. 

Os diagramas de radiação do ganho diretivo em dB, da antena bioinspirada são 

apresentados nas Figuras 3.26, 3.27, 3.28 e 3.29 para as frequências de 2,5 GHz, 3,4GHz, 

4,0 e 4,4GHz, respectivamente.  

 

(a) 

 

                                                       (b) 

Figura 3.26 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 2,5 GHz: (a) 3D; (b) 2D. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.27 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 3,4 GHz: (a) 3D; (b) 2D. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.28 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 4,0 GHz: (a) 3D; (b) 2D. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.29 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 4,4 GHz: (a) 3D; (b) 2D. 

 

A Tabela 3.3 apresenta o resultado simulado do ganho diretivo da antena 

umbrófila nas frequências de interesse. A Tabela 3.4 apresenta o resultado das perdas de 

retorno simuladas nas frequências de interesse. 
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cTabela 3.3 -  Resultado simulado do ganho diretivo da antena umbrófila nas 

frequências de interesse. 

Frequência (GHz) Ganho Diretivo (dB) 

2,5 5,72 

3,4 7,74 

4,0 8,51 

4,4 8,12 

 

dTabela 3.4 -  Resultado simulado da perda de retorno da antena umbrófila nas 

frequências de interesse. 

F (GHz) Perda de Retorno S11 (dB) 

2,5 -10,07 

3,4 -16,46 

4,0 -12,93 

4,4 -12,3 

 

Conforme a Tabela 3.3, tem-se que na frequência de 4,0 GHz o ganho diretivo foi 

o maior, um considerável ganho de 8,51 dB. Na Tabela 3.4, tem-se que na frequência de 

3,4 GHz a perda de retorno (S11) foi a menor entre as frequências de operação, com perda 

de -16,46 dB. 

Uma antena de microfita bioinspirada na folha de umbrófila foi proposta, 

permitindo um desempenho multibanda para operações em sistemas de comunicação sem 

fio, capaz de operar nas faixas de 2.5, 3,4 e 4,0 e 4,4 GHz. A antena bioinspirada obteve 

em 3,4 uma largura de banda de 4%, em 4,4 GHz uma largura de banda de 2,95%. 

Observa-se que os resultados simulados e medidos apresentam condições 

adequadas para funcionamento em sistemas WiMAX, 4G, comunicações via satélite e 
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radares altimétricos.  O desempenho da antena bioinspirada é verificado também com 

relação aos índices de ganho diretivo e de distribuição de densidade de corrente.  

Na seção que se segue será apresentada uma antena bioinspirada na folha de uma 

planta de sol (heliófila). 

 

3.5 Antena Bioinspirada na Folha da Espécie Luehea grandiflora Mart 

(Heliófila) 

 
Agora, para verificar o desempenho da antena inspirada planta de sol, é utilizado 

a geometria da folha de uma planta heliófila denominada Luehea grandiflora Mart.  

A árvore possui características ornamentais que a recomendam para o paisagismo 

em geral. O seu tamanho varia de 3 a 17 m. Ela possui copa bem fechada e flores vistosas, 

pode ser utilizada na arborização urbana. É indicada para recomposição de áreas de 

preservação permanente degradadas e possui propriedades medicinais. 

A geometria utilizada como inspiração foi retirada de uma imagem do INCT- 

Herbário Virtual da Flora e dos Fungos [49]. A Figura 3.30 [49] apresenta a fotografia da 

folha que foi utilizada como inspiração para a geometria do patch da antena de microfita.      

A plantas de sol (heliófilas) possuem adaptações morfológicas e fisiológicas 

naturais capazes de absorver ondas eletromagnéticas em locais de grande taxa de 

radiação. O propósito dessa nova antena bioinspirada é utilizar a geometria adaptada ao 

longo dos séculos como patch de uma antena capaz de operar em sistemas WiMAX, rádio 

(navegação e localização) e comunicações via satélite. A antena será avaliada em até 4,5 

GHz e os seus principais parâmetros serão apresentados e analisados. 
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                                                 (a)                                              (b) 

Figura 3.30 - Luehea grandiflora Mart - Heliófila [49]. (a) Fotografia de folhas Luehea 

grandiflora Mart. (b) Fotografia com destaque circular da folha selecionada como 

modelo. 

 

A estrutura foi caracterizada com a ferramenta de análise Ansoft Designer. Um 

protótipo foi fabricado e medido em um analisador de rede vetorial. A Figura 3.31 

apresenta o projeto da antena bioinspirada na folha da heliófila. O patch bioinspirado é 

impresso em um substrato de FR-4 (fibra de vidro) com espessura h = 1,57 mm e 

constante dielétrica εr = 4,4.  

 

Figura 3.31 - Configuração da antena bioinspirada na folha da heliófila. 
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Os ajustes da frequência de ressonância foram realizados no software Ansoft 

Designe. Os valores do projeto para a linha de transmissão foram realizados pelas 

aproximações apresentadas na seção 2.3.1. A linha de microfita foi dimensionada para 

um casamento na alimentação de impedância de 50 Ω.  

Após simulações da geometria bioinspirada, um protótipo foi construído e a 

resposta simulada da perda de retorno é comparada com os valores medidos, assim, 

verifica-se a efetividade da antena em aplicações em Rádio Navegação, Rádio 

Localização, WiMAX e comunicações via satélite. Na Figura 3.32, é apresentada a 

fotografia do protótipo da antena.  

 

 

Figura 3.32 - Protótipo da antena bioinspirada na folha da heliófila. 

 

A antena bioinspirada proposta é simulada através do software Ansoft Designer. 

A perda de retorno da antena é simulada e medida.  

O resultado da perda de retorno da antena heliófila medida e simulada pode ser 

observado na Figura 3.33.  
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Figura 3.33 - Perda de retorno (S11) simulada e medida da antena heliófila. 

 

A Tabela 3.5 apresenta o erro relativo entre as frequências medidas e simuladas. 

 

eTabela 3.5 -  Diferença entre as frequências simuladas e medidas da antena heliófila. 

Frequência (GHz) 

Erro Relativo (%) 

Simulado Medido 

3,0 3,03 1 

3,6 3,66 1,67 

3,9 3,975 1,92 

 

O resultado da medição antena apresenta uma boa concordância com o resultado 

simulado. Os erros calculados são inferiores a 2%, o maior erro relativo foi de 1,92% em 

3,9 GHz. Na primeira banda (3,0 GHz), o erro relativo foi o menor sendo de apenas 1%. 

 

 



CAPÍTULO 3 - PROJETOS DE ANTENAS BIOINSPIRADAS 

 

59 

 

A Figura 3.34, apresenta a distribuição de densidade de corrente na estrutura da 

antena bioinspirada nas frequências de interesse (3,0 GHz; 3,6 GHz e 3,9 GHz). 

 

 

               (a)                                (b)                           (c) 

Figura 3.34 - Distribuição de densidade de corrente na antena heliófila para as 

frequências de operação: (a) 3,0GHz; (b) 3,6GHz; (c) 3,9 GHz. 

 

A distribuição de densidade de corrente está presente por toda a antena. Nas 

frequências de 3,6 GHz e 3,9 GHz a densidade de corrente atinge maiores valores. Os 

diagramas de radiação do ganho diretivo em dB, da antena bioinspirada são apresentados 

nas Figuras 3.35, 3.36 e 3.37 para as frequências de 3,0 GHz, 3.6 GHz e 3,9 GHz, 

respectivamente.  

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 3.35 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 3,0 GHz: (a) 3D; (b) 2D. 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 3.36 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 3,6 GHz: (a) 3D; (b) 2D. 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 3.37 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 3,9 GHz: (a) 3D; (b) 2D. 

 

A Tabela 3.6 apresenta o resultado simulado do ganho diretivo da antena heliófila 

nas frequências de interesse. A Tabela 3.7 apresenta o resultado das perdas de retorno 

simuladas nas frequências de interesse. 

 

fTabela 3.6 -  Resultado simulado do ganho diretivo da antena heliófila nas frequências 

de interesse. 

Frequência (GHz) Ganho Diretivo (dB) 

3,0 6,04 

3,6 6,76 

3,9 9,99 
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gTabela 3.7 -  Resultado simulado da perda de retorno da antena heliófila nas 

frequências de interesse. 

Frequência (GHz) Perda de Retorno S11 (dB) 

3,0 -11,91 

3,6 -16,67 

3,9 -17,77 

 

Uma antena de microfita bioinspirada na folha de uma planta heliófila foi 

proposta, permitindo um desempenho multibanda para operações em sistemas de rádio 

(navegação e localização) e WiMAX, capaz de operar nas faixas de 3,0; 3,6 e 3,9 GHz. 

A antena bioinspirada obteve em 3,0 GHz um ganho máximo de 6,04 dB, em 3,6 GHz 

um ganho máximo de 6,76 dB e em 3,9 GHz um ganho máximo de 9,99 dB. A perda de 

retorno foi menor na frequência de 3,9 GHz. 

Observa-se que os resultados simulados e medidos estão adequados para 

funcionamento em sistemas WiMAX, de rádio (navegação e localização) e comunicações 

via satélite.  O desempenho da antena bioinspirada se percebe também com relação aos 

índices de ganho diretivo e de distribuição de densidade de corrente.  

Na seção que se segue será apresentada uma antena bioinspirada na flor de lótus. 

 

3.6 Antena Bioinspirada na Flor de Lótus  
 

A flor de lótus é uma espécie de flor aquática, com muitos significados para os 

países do Oriente, especialmente o Japão, o Egito e a Índia. A flor de lótus é um tipo de 

lírio d’água, cujas raízes estão fundamentadas em meio à lama e ao lodo de lagoas e lagos. 

O lótus vai subindo à superfície para florescer com notável beleza [50].  

À noite as pétalas da flor se fecham e a flor mergulha debaixo d’água. Antes de 

amanhecer, ela levanta-se das profundezas novamente, até ressurgir novamente à 

superfície, onde abre suas pétalas novamente. Por causa desse ritualismo, os egípcios 

antigos associavam a flor de lótus com o deus do sol Ra, porque a flor se fecha durante a 

noite e se abre todas as manhãs com o ressurgimento do sol. É também a única planta que 
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regula o seu calor interno, mantendo-o por volta dos 35º, isto é, a mesma temperatura do 

corpo humano. Outra característica peculiar são suas sementes, que podem ficar mais de 

5 mil anos sem água, somente esperando a condição ideal de umidade para germinar [50]. 

Devido à sua beleza e simbologia, além de possuir mecanismos biológicos 

diferenciados, com relação à sua forma controlada de se expor à radiação, a flor de lótus 

serviu como inspiração no projeto de uma antena patch com aplicações em sistemas 3G, 

4G, e comunicação via satélite.  

A antena proposta possui substrato dielétrico retangular e patch bioinspirado na 

flor de lótus.  As seguintes dimensões foram objeto de estudo paramétrico: largura e 

comprimento do patch, espessura do substrato dielétrico, largura e comprimento da linha 

de alimentação. O patch bioinspirado é impresso em um substrato de FR-4 (fibra de vidro) 

com espessura h = 1,57 mm e constante dielétrica εr = 4,4. A antena será avaliada em até 

4,5 GHz e o seus principais parâmetros serão apresentados e analisados. 

A configuração da antena proposta é apresentada na Figura 3.38. 
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Figura 3.38 - Configuração da antena lótus. 
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 A estrutura foi caracterizada com a ferramenta de análise Ansoft Designer. Um 

protótipo foi fabricado e medido em um analisador de rede vetorial. A Figura 3.39 

apresenta o protótipo da antena bioinspirada na flor de lótus.  

 

 

Figura 3.39 - Protótipo da antena bioinspirada na flor de lótus. 

 

A perda de retorno da antena é simulada e medida na faixa de frequência de 1 GHz 

a 4,5 GHz. O comportamento multibanda é alcançado com a primeira banda em 1,9 GHz, 

com perda de retorno (S11) = -19,26 dB, a segunda banda em 2,5 GHz, com (S11) = -

10,96 dB, a terceira banda em 2,8 GHz, com (S11) = -10,18 dB e a quarta banda em 4 

GHz, com (S11) = -13,87 dB. A Fig. 3.40 apresenta os resultados simulados e medidos 

da perda de retorno para a antena proposta com os parâmetros descritos. 

A Tabela 3.8 apresenta o erro relativo entre as frequências medidas e simuladas. 
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Figura 3.40 - Perda de retorno (S11) simulada e medida da antena lótus. 

 

 

hTabela 3.8 -  Diferença entre as frequências simuladas e medidas da antena lótus. 

Frequência (GHz) 
Erro Relativo (%) 

Simulado Medido 

1,9 2,003 5,42 

2,5 2,588 3,52 

2,8 2,948 5,28 

4,0 4,095 2,38 

 

 

O resultado da medição antena apresenta uma boa concordância com o resultado 

simulado. O maior erro relativo foi de 5,28% em 2,8 GHz. Na quarta banda (4,0 GHz), o 

erro relativo foi o menor sendo de apenas 2,38%. 

A Figura 3.41, apresenta a distribuição de densidade de corrente na estrutura da 

antena flor de lótus nas frequências de interesse (1,9 GHz, 2,5 GHz, 2,8 GHz e 4,0 GHz). 
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             (a)                                         (b) 

 

          (c)                                         (d) 

Figura 3.41 - Distribuição de densidade de corrente na antena flor de lótus nas 

frequências de operação; (a) 1,9 GHz; (b) 2,5 GHz; (c) 2,8 GHz; (d) 4,0 GHz. 

 

A distribuição de densidade de corrente apresentou maiores valores na frequência 

de 2,5 GHz, a mesma frequência onde o ganho diretivo é maior. 

Os diagramas de radiação do ganho diretivo em dB, da antena flor de lótus são 

apresentados na Figura 3.42, para as frequências de 1,9 GHz, 2,5 GHz, e na Figura 3.43, 

para as frequências de 2,8 GHz e 4,0 GHz.  
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura 3.42 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante: (a) 

ganho em 3D em 1,9 GHz; (b) ganho em 3D em 2,5 GHz; e (c) ganho em 2D nas 

frequências de 1,9 e 2,5 GHz. 

 

 

(a) 
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(b) 

 

 

(c) 

Figura 3.43 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante: (a) 

ganho em 3D em 2,8 GHz; (b) ganho em 3D em 4,0 GHz; e (c) ganho em 2D nas 

frequências de 2,8 e 4,0 GHz. 

 



CAPÍTULO 3 - PROJETOS DE ANTENAS BIOINSPIRADAS 

 

71 

 

A Tabela 3.9 apresenta o resultado simulado do ganho diretivo da antena lótus nas 

frequências de interesse. A Tabela 3.10 apresenta o resultado das perdas de retorno 

simuladas nas frequências de interesse. 

 

iTabela 3.9 -  Resultado simulado do ganho diretivo da antena lótus nas frequências de 

interesse. 

Frequência (GHz) Ganho Diretivo (dB) 

1,9 6,12 

2,5 7,26 

2,8 4,73 

4,0 6,71 

 

jTabela 3.10 -  Resultado simulado da perda de retorno da antena lótus nas frequências 

de interesse. 

Frequência (GHz) Perda de Retorno S11 (dB) 

1,9 -19,26 

2,5 -10,96 

2,8 -10,18 

4,0 -13,87 

 

A antena bioinspirada obteve em 1,9 GHz uma largura de banda de 5,27%, com 

ganho máximo de 6,12 dB,   em 2,5 GHz uma largura de banda de 4%, com ganho máximo 

de 7,26 dB, em 2,8 GHz uma largura de banda de 7,12%, com ganho máximo de 4,73 dB 

e em 4,0 GHz uma largura de banda de 2,5%, com ganho máximo de 6,71dB. Na 

frequência de 1,9 GHz, a perda de retorno simulada foi a menor. 

Uma antena de microfita bioinspirada na flor de lótus foi proposta, permitindo um 

desempenho multibanda para operações em sistemas 3G, 4G e comunicação via satélite., 

capaz de operar nas faixas de 1,9, 2,5, 2,8 e 4,0 GHz. Na seção que se segue será 

apresentada uma antena bioinspirada na flor de girassol. 
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3.7 Antena Bioinspirada na Flor de Girassol 

 
As flores de girassol são famosas pelo heliotropismo (movimento da planta em 

direção ao sol), os girassóis ao amanhecer, estão com suas flores voltadas para o leste. Ao 

longo do dia, eles seguem o sol de leste a oeste, enquanto à noite eles estão voltados para 

o oriente. O heliotropismo dos girassóis faz dessas plantas potentes acumuladores de 

energia solar (eletromagnética) [48]. Além disso, a flor de girassol apresenta elegância e 

singularidade em seu formato. 

Uma antena inspirada na flor de girassol é projetada e analisada para aplicações 

em sistemas 3G e WiMAX. A Figura 3.44 apresenta a configuração da antena proposta. 
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Figura 3.44 - Configuração da antena girassol. 

A fim de promover um melhor casamento de impedâncias, foi utilizada a técnica 

Inset Feed.  Essa solução permitiu uma perda de retorno de -15,94 dB em 2,1 GHz e -

13,26 dB em 3,3 GHz. 

A estrutura foi caracterizada com a ferramenta de análise Ansoft Designer. Um 

protótipo foi fabricado e medido em um analisador de rede vetorial. O patch bioinspirado 

é impresso em um substrato de FR-4 (fibra de vidro) com espessura h = 1,57 mm e 

constante dielétrica εr = 4,4.  
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Após simulações da geometria bioinspirada, um protótipo foi construído e a 

resposta simulada da perda de retorno é comparada com os valores medidos, assim, 

verifica-se a perda de retorno da antena em aplicações 3G e WiMAX. Na Figura 3.45, é 

apresentada a fotografia do protótipo da antena.  

 

 
 

Figura 3.45 - Protótipo da antena bioinspirada na flor de girassol. 

 

A antena proposta foi simulada através do software Ansoft Designer. A perda de 

retorno da antena foi simulada e medida na faixa de frequência de 1 GHz a 4,5 GHz. O 

comportamento dual band é alcançado com a primeira banda em 2,1 GHz, com perda de 

retorno (S11) = -15,94 dB e a segunda banda em 3,3 GHz, com (S11) = -13,26 dB.  

A Figura 3.46 apresenta os resultados simulados e medidos da perda de retorno 

para antena proposta com os parâmetros descritos. A Tabela 3.11 apresenta o erro relativo 

entre as frequências medidas e simuladas. 
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Figura 3.46 - Perda de retorno (S11) simulada e medida da antena girassol. 

 

kTabela 3.11 -  Diferença entre as frequências simuladas e medidas da antena girassol. 

Frequência (GHz) 
Erro Relativo (%) 

Simulado Medido 

2,1 2,138 1,8 

3,3 3,433 4,03 

 

 

O resultado da medição da antena apresenta uma boa concordância com o 

resultado simulado. Algumas discrepâncias entre as perdas de retorno simuladas e 

medidas podem ser atribuídas ao processo de fabricação e erros de medição. 

A Figura 3.47 apresenta a distribuição de densidade de corrente na estrutura da 

antena flor de girassol nas frequências de interesse (2,1 GHz e 3,3 GHz). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.47 - Distribuição de densidade de corrente na antena girassol nas frequências 

de operação: (a) 2,1 GHz; (b) 3,3 GHz. 
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Os diagramas de radiação do ganho diretivo em dB, da antena flor de girassol são 

apresentados nas Figuras 3.48 e 3.49 para as frequências de 2,1 GHz e 3,3 GHz, 

respectivamente.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.48 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 2,1 GHz: (a) 3D; (b) 2D. 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 3.49 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 3,3 GHz: (a) 3D; (b) 2D. 
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A Tabela 3.12 apresenta o resultado simulado do ganho diretivo da antena girassol 

nas frequências de interesse. A Tabela 3.13 apresenta o resultado das perdas de retorno 

simuladas nas frequências de interesse. 

 

lTabela 3.12 -  Resultado simulado do ganho diretivo da antena girassol nas frequências 

de interesse. 

Frequência (GHz) Ganho Diretivo (dB) 

2,1 5,87 

3,3 7,01 

 

mTabela 3.13 -  Resultado simulado da perda de retorno da antena girassol nas 

frequências de interesse. 

Frequência (GHz) Perda de Retorno S11 (dB) 

2,1 -15,94 

3,3 -13,26 

 

Uma antena de microfita bioinspirada na flor de girassol foi proposta, permitindo 

um desempenho dual band para operações em sistemas 3G e WiMAX, capaz de operar 

nas faixas de 2,1 e 3,3 GHz. A antena bioinspirada obteve em 2,1 GHz uma largura de 

banda de 4,76%, com ganho máximo de 5,87 dB e em 3,3 GHz uma largura de banda de 

3,03%, com ganho máximo de 7,01 dB. Na frequência de 2,1 GHz, a antena apresentou 

menor perda de retorno, no valor de -15,94 dB. 

Na seção que se segue será apresentada uma antena bioinspirada no trevo de 

quatro folhas. 
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3.8 Antena Bioinspirada no Trevo de Quatro Folhas 

 
Presente na maioria das regiões temperadas e subtropicais do planeta, o trevo – 

como já diz seu nome científico Trifolium repens – normalmente produz apenas três 

folhas e sua forma de se apresentar em quatro folhas é um fenômeno raríssimo, sendo 

considerado um elemento da natureza de grande simbologia e beleza [51]. 

O trevo de quatro folhas serviu como inspiração no projeto de uma antena patch 

com aplicações em sistemas WiMAX (3,3-3,8GHz). 

A antena proposta possui substrato dielétrico retangular e patch bioinspirado no 

trevo.  As seguintes dimensões foram objeto de estudo paramétrico: largura e 

comprimento do patch, espessura do substrato dielétrico, largura e comprimento da linha 

de alimentação. O patch bioinspirado é impresso em um substrato de FR-4 (fibra de vidro) 

com espessura h = 1,57 mm e constante dielétrica εr = 4,4. A antena será avaliada em até 

4,5 GHz e o seus principais parâmetros serão apresentados e analisados. 

 

A configuração da antena proposta é apresentada na Figura 3.50. 
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Figura 3.50 - Configuração da antena trevo. 

 

A estrutura foi caracterizada com a ferramenta de análise Ansoft Designer. Um 

protótipo foi fabricado e medido em um analisador de rede vetorial. O patch bioinspirado 

é impresso em um substrato de FR-4 (fibra de vidro) com espessura h = 1,57 mm e 

constante dielétrica εr = 4,4.  
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Um protótipo foi construído e a resposta simulada da perda de retorno é 

comparada com os valores medidos, assim, verifica-se a perda de retorno da antena em 

aplicações WiMAX. Na Figura 3.51, é apresentada a fotografia do protótipo da antena.  

 

 

Figura 3.51 - Protótipo da antena bioinspirada no trevo de quatro folhas. 

 

A antena proposta foi simulada através do software Ansoft Designer. A perda de 

retorno da antena foi simulada e medida. A antena apresenta na frequência de 3,7 GHz 

uma perda de retorno (S11) = -19,18 dB. A Figura 3.52 apresenta os resultados simulados 

e medidos da perda de retorno para a antena proposta com os parâmetros descritos. 

A Tabela 3.14 apresenta o erro relativo entre as frequências medidas e simuladas 

da antena trevo. 
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Figura 3.52 - Perda de retorno (S11) simulada e medida da antena trevo. 

 

nTabela 3.14 -  Diferença entre as frequências simuladas e medidas da antena trevo. 

F (GHz) 

Erro Relativo (%) 

Simulado Medido 

3,5 3,538 1,09 

3,6 3,590 0,27 

3,7 3,783 2,24 

 

O resultado da medição antena apresenta uma boa concordância com o resultado 

simulado. O maior erro relativo foi de 2,24% em 3,7 GHz. Na frequência de 3,6 GHz, o 

erro relativo foi o menor sendo de apenas 0,27%. Essas diferenças podem ser justificadas 

pelo setup de medição. 
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A Figura 3.53, apresenta a distribuição de densidade de corrente na estrutura da 

antena trevo nas frequências de interesse (3,5 GHz, 3,6 GHz e 3,7 GHz). 

 

 

                (a)                                (b)                              (c) 

Figura 3.53 - Distribuição de densidade de corrente na antena trevo nas frequências de 

operação: (a) 3,5 GHz; (b) 3,6 GHz; (c) 3,7 GHz. 

 

Os diagramas de radiação do ganho diretivo em dB, da antena trevo são 

apresentados nas Figuras 3.54, 3.55, e 3.56 para as frequências de 3,5 GHz, 3,6 GHz e 

3,7 GHz, respectivamente.  

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 3.54 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 3,5 GHz: (a) 3D; (b) 2D. 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 3.55 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 3,6 GHz: (a) 3D; (b) 2D. 

 

 

 

                                                  (a) 
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(b) 

Figura 3.56 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 3,7 GHz: (a) 3D; (b) 2D. 

 

A Tabela 3.15 apresenta o resultado simulado do ganho diretivo da antena trevo 

nas frequências de interesse. A Tabela 3.16 apresenta o resultado das perdas de retorno 

simuladas nas frequências de interesse. 

 

oTabela 3.15 -  Resultado simulado do ganho diretivo da antena trevo nas frequências 

de interesse. 

Frequência (GHz) Ganho (dB) 

3,5 7,65 

3,6 6,92 

3,7 7,13 

 

pTabela 3.16 -  Resultado simulado da perda de retorno da antena trevo nas frequências 

de interesse. 

 

Frequência (GHz) Perda de Retorno S11 (dB) 

3,5 -9,55 

3,6 -9,52 

3,7 -19,18 
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Uma antena de microfita bioinspirada na flor de girassol foi proposta, permitindo 

um desempenho dual band para operações em sistemas 5G e WiMAX, capaz de operar 

nas faixas de 3,5-3,7 GHz. A antena bioinspirada obteve em 3,7 GHz uma largura de 

banda de 8,1%, com ganho diretivo máximo de 7,13 dB e perda de retorno de -19,18 dB. 

A Tabela 3.2 apresenta algumas dos principais sistemas de comunicação sem fio 

e as frequências de funcionamento, assim como, as antenas projetadas para cada 

aplicação.  

qTabela 3.17 - Aplicações das antenas projetadas. 

 

APLICAÇÕES 
FREQUÊNCIAS 

(GHZ) 

ANTENAS 

BIOINSPIRADAS 

PROJETADAS 

3G 1,9-2,1 GHz 
ANTENA GIRASSOL; 

ANTENA LÓTUS. 

4G 2,5 GHZ 
ANTENA UMBRÓFILA; 

ANTENA LÓTUS. 

5G 3,5 GHz ANTENA TREVO. 

WiMAX 3,3-3,8 

ANTENA HELIÓFILA; 

ANTENA GIRASSOL; 

ANTENA TREVO; 

ANTENA UMBRÓFILA. 

RÁDIO NAVEGAÇÃO E 

RÁDIO LOCALIZAÇÃO 
3,0-3,1 GHz ANTENA HELIÓFILA. 

DESCIDA DE SINAL DE 

SATÉLITE BANDA "C 
3,7 GHz- 4,2 GHz 

ANTENA TREVO; 

ANTENA UMBRÓFILA; 

ANTENA LÓTUS; 

ANTENA HELIÓFILA. 
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RADIO NAVEGAÇÃO 

AERONÁUTICA 
4,2 ~ 4,4GHz ANTENA UMBRÓFILA. 

 

 

Na seção que se segue será apresentado um novo projeto de antena fractal 

inspirado na Árvore Pitagórica
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CAPÍTULO 4 

4. Projeto de uma Antena Fractal Pitagórica 

Modificada 
 

 
 Neste capítulo, foi realizado uma investigação de uma antena de microfita 

inspirada na geometria fractal da Árvore Pitagórica. O desenvolvimento de uma nova 

antena inspirada na Árvore Pitagórica foi proposta a fim de verificar o seu desempenho 

multibanda.  É realizada uma breve descrição do estado da arte das antenas Pitagóricas. 

A partir deste estudo foi proposto uma diferente geometria capaz de otimizar o 

comportamento multibanda de antenas de microfita.   

A hipótese inicial que fomentou o interesse nessa diferente geometria é a 

percepção de que o uso de diferentes fatores de escala para uma mesma estrutura pode 

permitir um melhor desempenho multibanda da antena.  

A concepção desse novo projeto se baseia nas seguintes etapas: investigar a 

utilização de geometrias inspiradas na Árvore Pitagórica em antenas de microfita; analisar 

as variações dos fatores de escala para uma mesma estrutura e verificar resposta em 

frequência para diferentes dimensões de uma estrutura com mesmo fator de escala. 

 

4.1 Antenas Fractais e a Árvore Pitagórica 

 
Sistemas de antenas multibanda que oferecem uma variedade de aplicações em um 

único dispositivo portátil e compacto estão em grande demanda, reduzindo os custos de 

infra-estrutura nas comunicações sem fio. Neste sentido, as antenas fractais, devido às 

suas propriedades de preenchimento de espaço e auto similaridade, apresentam muitas 

vantagens como miniaturização, operação multibanda e casamento de impedância. 

Assim, elas vêm sendo amplamente utilizadas nos atuais sistemas de comunicação. 

Apesar das várias tentativas realizadas, não há, num contexto geral, uma definição 

matemática de um fractal. Mandelbrot e Falconer evitam uma definição precisa de fractal, 
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considerando que um conjunto E no espaço Euclidiano é um fractal se ele tem todas ou 

muitas das características seguintes [52]: 

• E tem uma estrutura fina, com detalhes irregulares em escalas arbitrariamente 

pequenas; 

• E é muito irregular para ser descrito pelo cálculo ou pela geometria tradicional, 

de forma local ou global; 

• Frequentemente E tem algum caráter de auto similaridade ou auto afinidade; 

• Em muitos casos de interesse, E tem uma definição muito simples, talvez 

recursiva; 

• Frequentemente E tem uma aparência ‘natural’. 

A partir dessas definições, pode-se dizer que um fractal é um fenômeno 

natural ou conjunto matemático que exibe um padrão repetitivo que está presente 

em todas as escalas. Sendo sua forma composta de várias cópias, possivelmente 

sobrepostas e cada vez menores de si mesma, cada uma das quais é também 

composta de cópias de si próprio, ad infinitum.  

Nesse contexto, se insere a geometria denominada como a Árvore 

Pitagórica. Essa geometria é um fractal plano formado por quadrados e leva o 

nome de Pitágoras porque cada trio de quadrados que se tocam inclui um ângulo 

reto, em uma configuração tradicionalmente usada para descrever o teorema de 

Pitágoras. A área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das 

áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. 

Para compreender a construção desse fractal é preciso analisar a Figura 

4.1. Percebe-se que o primeiro estágio da Figura 4.1 é constituída por um triângulo 

retângulo e os três quadrados desenhados sobre os lados. No segundo estágio são 

desenhados dois triângulos retângulos com hipotenusas coincidentes com os lados 

dos quadrados menores, em oposição ao primeiro triângulo. Sobre os catetos 

destes triângulos retângulos são desenhados quadrados, e assim tem-se mais duas 

figuras representativas do Teorema de Pitágoras. No terceiro estágio obtém-se 

mais quatro triângulos, e assim sucessivamente.  

A Figura 4.2 apresenta uma Árvore Pitagórica após 10 iterações. 
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Figura 4.1 - Processo de geração Árvore Pitagórica convencional. 

 

 

Figura 4.2 - Um exemplo de Árvore Pitagórica após dez iterações. 

 

4.2 Estado da Arte  
 

As antenas fractais Pitagóricas já encontram aplicações em diversas faixas de 

frequências. Nesta seção faz-se uma descrição do estado da arte das aplicações das 

antenas fractais Pitagóricas encontradas na literatura. 

Aggarwal e Kartikeyan propuseram uma antena Pitagórica dual-band com 

alimentação CPW [53]. A dimensão do quadrado da base foi projetada para uma 

frequência de funcionamento de 2,4 GHz, e na segunda iteração, foi obtido uma nova 

banda em 3,5 GHz.  

Em [54] foi projetada uma antena com plano terra finito permitindo o aumento da 

largura de banda. O ajuste na impedância de entrada foi feito com pequenos degraus na 

base otimizando o casamento de impedância para uma melhor transmissão do sinal.  

Uma antena alimentada pela linha de microfita é apresentada em [55]. A antena 

foi avaliada na faixa de frequência de 1,12 ~ 5,93 GHz. 

Em [56], A antena fractal Pitagórica é alimentada por sonda coaxial através de um 

conector SMA que permite uma melhora das características da antena. 
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Kokane e Sharma implementaram uma antena com lacunas na geometria Pitagórica e 

utlizaram a alimentação através da linha de microfita [57].  

A tabela 4.1 apresenta uma lista dos artigos analisados. 

rTabela 4.1 - Estado da arte sobre antenas fractais Pitagóricas. 

 

ANO/ AUTOR TÍTULO DO 

TRABALHO 

DESCRIÇÃO 

2010/ A. AGGARWAL 

AND M. V. 

KARTIKEYAN [53]. 

PYTHAGORAS TREE: A 

FRACTAL PATCH 

ANTENNA FOR MULTI-

FREQUENCY AND 

ULTRA-WIDE BAND-

WIDTH OPERATIONS. 

 

ANTENA FRACTAL EM 

FORMATO DA ARVORE 

DE PITAGORAS, COM 

OPERAÇAO EM DUAS 

BANDAS DE 

OPERAÇAO, UMA EM 

2,4GHZ E OUTRA EM 

3,5GHZ. 

 

2013 / ARVIND 

KUMAR, BIMAL RAJ 

DUTTA, SANJEEV 

BUDHAULIYA [54]. 

ITERATED 

PYTHAGOREAN 

FRACTAL TREE  

MULTIBAND ANTENNA. 

IMPEDÂNCIA DE 

ENTRADA PROJETADA 

EM DEGRAUS COM 

PLANO DE TERRA 

FINITO PARA 

MELHORAR AS 

CARACTERÍSTICAS DE 

IMPEDÂNCIA, 

MULTIBANDA E 

LARGURA DE BANDA 

EM COMPARAÇÃO 

COM A FORMA NÃO-

ITERATIVA. 
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2013 / SUJEET KUMAR 

YADAV, KIRTI VYAS, 

SUDARSHAN KUMAR 

[55] 

A PYTHAGORAS TREE 

SHAPE FRACTAL 

ANTENNA FOR 

MULTIBAND 

APPLICATIONS. 

UTILIZA 

ALIMENTAÇÃO DE 

LINHA DE MICROFITA. 

A ANTENA FOI 

PROJETADA PARA 

FAIXAS DE 

FREQUÊNCIA A 

PARTIR DE 1,12 GHZ A 

5,93 GHZ, QUE INCLUI 

AS APLICAÇÕES EM 

WLAN, WI-MAX E 

COMUNICAÇÃO 

MÓVEL VIA SATÉLITE. 

2014 / DEVESH 

KUMAR, AMIT 

KUMAR [56] 

DESIGN ANALYSIS OF 

PYTHAGORAS TREE 

SHAPED MULTIBAND 

FRACTAL ANTENNA. 

 

ANTENA PITAGÓRICA 

ALIMENTADA POR 

CABO COAXIAL. 

 

2015 / RENU SHARMA, 

DIPA NITIN KOKANE 

[57] 

PYTHAGOREAN TREE 

MULTIBAND FRACTAL 

ANTENNA 

 

A ANTENA FOI 

SIMULADA USANDO O 

SIMULADOR IE3D. A 

ANTENA FOI 

PROJETADA PARA 

OPERAR ENTRE 0 A 

6GHZ. 

 
Através desse estudo percebe-se um aspecto comum em todos esses trabalhos, 

relacionado com o fato de que cada quadrado é reduzido pelo mesmo fator de escala, e 

especificamente, o ângulo entre o maior e o menor quadrado consecutivo é mantido constante 

a 45°. 
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 Nesse projeto, é apresentado um tipo especial de antena fractal usando a técnica 

Pitagórica, em que cada iteração segue uma iteração precedente configurando a geometria de 

Pitágoras com quadrados adjacentes. Em contraste com abordagens anteriores, é 

desenvolvido um novo projeto de antena inspirada na Árvore fractal Pitagórica, onde os 

quadrados feitos na base do patch condutor são reduzidos por diferentes fatores de escala.  

Os ângulos entre o patch maior e o menor consecutivo são ajustados para controlar as 

frequências de ressonância. Como uma antena de baixo perfil, o fractal proposto é útil para 

sistemas móveis, comunicações fixas ou portáteis operando em bandas de 1,3 GHz, 2,5 GHz, 

3,0 GHz, 3,7 GHz e 4,5 GHz, com um critério de perda de retorno de -10 dB. Apresenta 

aplicações em Rádio navegação, 4G, WiMAX e comunicações móveis via satélite. A 

concepção da antena é realizada utilizando o método de momentos (MoM), implementado no 

pacote de software Ansoft Designer. As seções a seguir descrevem o projeto, a implementação 

e o desempenho da antena proposta. 

 

4.3 Projeto da Antena 
 

A Figura 4.3 apresenta o projeto da antena fractal Pitagórica modificada. O patch 

fractal Pitagórico é impresso em um substrato de FR4 (fibra de vidro) com espessura h = 

1,57 mm e constante dielétrica εr = 4,4. Conforme ilustrado na Fig. 2, um patch fractal 

Pitagórico modificado de duas iterações é gerado alterando o fator de escala em cada 

passo de iteração para controlar frequências de ressonância. A redução na dimensão dos 

quadrados adjacentes sobre o quadrado da base, após n iteração é dado pelos fatores de 

[1/20,5]𝑛 ou [1/2]𝑛, dependendo da posição. A Figura 4.4 mostra o método recursivo 

utilizado para gerar a modificada antena inspirada na Árvore Pitagórica.  
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(a) (b)          

Figura 4.3 -  Antena fractal Pitagórica proposta para operação multibanda. (a) 

Configuração do patch fractal Pitagórico modificado. (b) Fotografia da antena 

fabricada. 

 

                 Iteração 0                        Iteração 1                             Iteração 2 

Figura 4.4 - Processo de geração da Árvore Pitagórica modificada. 

 

Na primeira iteração surgem dois novos quadrados. O novo quadrado maior foi 

reduzido por [
1

√2
] com relação ao patch da iteração 0, enquanto o novo quadrado menor 

é reduzido em [1/2]. O processo é repetido para a segunda iteração.  

O objetivo dessa configuração é que a antena proposta possa operar na maioria 

das bandas de comunicação sem fio, que podem incluir radio navegação, 4G, WiMAX e 

comunicações via satélite móvel. Para obter um bom desempenho da antena mostrada 

na Figura 4.3, o patch fractal Pitagórico tradicional é modificado.  
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Um pequeno círculo conectivo de 3 mm de raio é utilizado para ajustar a 

impedância correspondente para melhorar a transmissão de sinal, como mostrado na 

Figura 4.5. 

 

       (a)                                         (b) 

Figura 4.5 -  Problema de conexão da geometria Pitagórica. (a) Quadrados conectados 

por uma conexão infinitesimal. (b) Pequeno círculo para resolver o problema de 

conexão. 

 

Além disso, ao invés de manter o ângulo constante entre um patch maior e um 

menor consecutivo, como no projeto do tradicional patch Pitagórico, é simulada e 

fabricada uma geometria Pitagórica modificada com dois ângulos diferentes, α e β, como 

mostrado na Figura 4.3.  

Dessa maneira, o patch da iteração 0 é reduzido por dois diferentes fatores. A 

antena proposta foi simulada e otimizada usando o Ansoft Designer. Os parâmetros 

ótimos são: εr = 4,4, h = 1,57 mm, LP = 58,38 mm, LF = 18,95 mm, WF = 3 mm, α = 45 

° e β = 30 °. A Figura 4.3(b) mostra uma fotografia da antena fabricada. Uma sonda 

coaxial de 50 Ω é usada para excitar a antena. 

 

4.4 Simulações e Medições 
 

A antena proposta foi simulada através do software Ansoft Designer. A perda de 

retorno da antena foi simulada e medida na faixa de frequência de 1 GHz a 4,5 GHz. A 

antena foi simulada e fabricada para a segunda iteração. O comportamento multibanda 

foi alcançado com a primeira banda em 1,3 GHz, com perda de retorno (S11) = -16,43 

dB. A segunda faixa em 2,5 GHz, com (S11) = -10,64 dB, a terceira banda é obtida em 
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3,0 GHz com (S11) = -19,17dB, a quarta banda é de 3,7 GHz com (S11) = -13,45 dB, e a 

quinta banda é em 4,5 GHz, com um valor mínimo de (S11) = -10,38 dB. A Figura 4.6 

apresenta os resultados simulados e medidos da perda de retorno para a antena proposta 

com os parâmetros descritos na Seção 4.3. 

 

              Figura. 4.6 - Perda de retorno (S11) simulada e medida da antena Pitagórica. 

 

O resultado da medição para esta antena apresenta uma boa concordância com o 

resultado simulado. Algumas discrepâncias entre as perdas de retorno simuladas e 

medidas podem ser atribuídas ao processo de fabricação e erros de medição. 

A Figura 4.7 apresenta os resultados simulados da perda de retorno para a antena 

proposta quando o fator de escala é alterado. Observa-se que a resposta em frequência é 

otimizada quando são utilizadas duas escalas de iteração diferentes, em vez de manter um 

fator de escala em [
1

2
] com α = β = 30° ou mesmo em [

1

√2
] com α = β = 45°, para a mesma 

estrutura. 
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Figura 4.7 - Efeito da alteração do fator de escala da antena fractal Pitagórica. 

 

A Figura 4.8 ilustra o efeito do raio do círculo conectivo na antena. Percebe-se 

que o círculo de 3 mm de raio otimizou a resposta em frequência da antena com um 

melhor casamento de impedância. 

 

Figura 4.8 - Efeito do raio dos círculos conectores da antena Pitagórica. 
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                 (a)                                     (b)                               (c)                 

 

                     (d)                                                 (e) 

Figura 4.9 - Distribuição de densidade de corrente na antena Pitagórica modificada nas 

frequências de operação: (a) 1,3 GHz; (b) 2,5 GHz; (c) 3,0 GHz; (c) 3,7 GHz e (e) 4,5 

GHz. 

 

O diagrama de radiação da antena proposta é representado na Figura 4.9 em 

função de diferentes valores de ângulo de elevação de θ para um determinado ângulo φ. 

Podemos concluir a partir dos diagramas de radiação que o projeto é incorporado para 

aplicações de radiação semiesférica. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.10 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 1,3 GHz: (a)3D; (b) 2D. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.11 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 2,5 GHz: (a)3D; (b) 2D. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.12 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 3,0 GHz: (a)3D; (b) 2D. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 4.13 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 3,7 GHz: (a)3D; (b) 2D. 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 4.14 - Diagrama de radiação do ganho diretivo em dB para campo distante na 

frequência de 4,5 GHz: (a) 3D; (b) 2D. 
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A Tabela 4.2 apresenta o resultado simulado do ganho diretivo da antena 

Pitagórica modificada nas frequências de interesse. A Tabela 4.3 apresenta o resultado 

das perdas de retorno simuladas nas frequências de interesse. 

 

sTabela 4.2 -  Resultado simulado do ganho diretivo da antena Pitagórica modificada 

nas frequências de interesse. 

Frequência (GHz) Ganho Diretivo (dB) 

1,3 6,29 

2,5 6,19 

3,0 7,23 

3,7 10,9 

4,5 8,76 

 

 

tTabela 4.3 -  Resultado simulado da perda de retorno da antena Pitagórica modificada 

nas frequências de interesse. 

Frequência (GHz) Perda de Retorno S11 (dB) 

1,3 -16,43 

2,5 -10,64 

3,0 -19,17 

3,7 -13,45 

4,5 -10,38 

 

A antena apresenta o maior ganho diretivo em 3,7 GHz, no valor de 10,9 dB. O 

menor valor da perda de retorno simulada foi na frequência de 3,0 GHz, no valor de -

19,17 dB.  

Observa-se que o projeto modificado mostra como o desempenho da antena, em 

relação à geração de várias faixas de frequência e boa correspondência de impedância, 

muda quando o fator de escala é variado. Círculos são usados para conectar os quadrados 

e melhorar o desempenho de casamento. A antena proposta foi fabricada e medida. É 

mostrado que a antena proposta tem operações multibandas (1,3, 2,5, 3,0, 3,7, 4,5 GHz) 

e é capaz de operar em WiMAX e sistemas de comunicação móvel por satélite.



CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 

 

105 

 

 

CAPÍTULO 5 

5. Conclusões 
 

 

Este trabalho apresentou uma análise das características das antenas patch de 

microfita, assim como, as principais técnicas de análise. O trabalho também apresentou 

dados sobre o que é biomimética e como ela está presente na atualidade. Conceitos 

biológicos das folhas e de certas plantas que possuem particularidades com relação ao 

nível de exposição à radiação eletromagnética foi discutido. Além disso, foi avaliado a 

forma eficaz com que determinados sistemas biológicos se adaptam a diferentes 

condições ambientais.  

As antenas bioinspiradas foram projetadas para funcionamento multibanda. As 

antenas apresentaram um alto ganho diretivo em suas configurações e um bom 

desempenho, capaz de operar em diversas aplicações e sistemas de comunicação sem fio. 

Os parâmetros (perda de retorno, diagrama de radiação e distribuição de densidade de 

corrente) de cada antena projetada foram analisados e os resultados apresentados. Os 

protótipos das antenas foram construídos e os medidos através do analisador de rede 

vetorial. Os resultados simulados e medidos apresentaram concordância.   

Em outra perspectiva, uma antena fractal inspirada na Árvore Pitágorica foi 

projetada, simulada e medida. Os ajustes dos parâmetros que possibilitaram a concepção 

desse novo projeto foram discutidos e os resultados apresentados. Percebeu-se que 

utilizando diferentes fatores de escala para um patch de mesma dimensão, foi possível 

otimizar a resposta em frequência com relação à perda de retorno. Outro aspecto 

considerado, foi o problema da conexão infinitesimal que existe entre as antenas 

Pitagóricas, para resolver esse problema foi adotado pequenos círculos conectores em 

cada junção do patch, através desses círculos a antena apresentou uma melhor resposta 

multibanda. Um protótipo da antena foi construído e os resultados medidos através do 

analisador de rede vetorial, foram comparados com os resultados simulados através do 

software Ansoft Designer. A antena apresentou funcionamento multibanda com operação 

em sistemas rádio navegação, 4G, WiMAX e comunicações móveis por satélite.  



CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 

106 

 

 Como proposta para trabalhos futuros, pretende-se desenvolver algoritmos 

genéticos capaz de realizar uma varredura em um banco de dados e identificar diretamente 

uma antena bioinspirada correspondente a determinada aplicação. 

 Outra sugestão para trabalhos futuros é a utilização de técnicas de chaveamento, 

onde uma rede projetada com várias antenas permuta suas conexões dependendo da 

aplicação em que for operar. Cada antena será responsável pela cobertura de determinada 

aplicação e assim pode-se otimizar o sistema em situações que requerem o funcionamento 

mútuo de diversos sistemas de comunicação sem fio em um único dispositivo.  
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