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Técnicas de Captação e Transferência de Energia

RF para Redes sem Fio da Próxima Geração
Daniel Benevides da Costa

Resumo— Técnicas de transferência e captação de energia
rádio-frequência (RF) têm se tornado métodos alternativos e
viáveis no fornecimento de energia para redes sem fio da
próxima geração. Este artigo tem um caratér tutorial e propõe
realizar uma revisão da literatura sobre os recentes progressos
do uso de tais técnicas em redes sem fio atuais e futuras. Serão
apresentadas e discutidos as arquiteturas sistêmicas, algumas
aplicações, trabalhos em aberto e desafios práticos relacionados
ao tema.

Palavras-Chave— Transferência simultância de energia e
informação (SWIPT), captação de energia RF.

Abstract— Radio frequency (RF) energy transfer and harves-
ting techniques have recently become alternative methods to
power the next-generation wireless networks. This paper has a
tutorial nature and aims to provide a literature overview on
the recent progresses of the use of such techniques in current
and future wireless networks. The system architectures, some
applications, open problems and practical challenges of the
proposed subject are presented and discussed.

Keywords— Simultaneous wireless information and power
transfer (SWIPT), RF energy harvesting.

I. INTRODUÇÃO

Recentemente, pesquisas relacionadas às técnicas de

captação/coleta de energia rádio-frequência (RF) [1] têm se

intensificado na comunidade cientı́fica. Sistemas que fazem

uso destas técnicas são capazes de converter o sinal RF

recebido em eletricidade, tornando-se assim uma solução

promissora para “abastecer” e manter operante redes sem fio

com restrições de energia. Convencionalmente, as redes sem

fio com restrições de energia, tais como redes de sensores

sem fio, possuem um tempo de vida limitado, o que prejudica

e restringe o desempenho sistêmico. Em contrapartida, redes

com captação de energia RF (RF-EHNs, do inglês RF energy

harvesting networks), possuem um fornecimento de energia

sustentável a partir do ambiente de rádio, o que é interessante

do ponto de vista prático pois muitas vezes o carregamento de

energia dos dispositivos sistêmicos pela rede elétrica conven-

cional torna-se custoso ou inviável.

Na captação de energia RF, sinais de rádio com frequência

entre 300 GHz e 3 KHz são usados como meio de transporte de

energia na forma de radiação eletromagnética. Transferência e

captação de energia RF é uma das técnicas de transferência de

energia sem fio. As outras técnicas são acoplamento indutivo

e acoplamento magnético, e serão bevemente discutidas na

sequência. Acoplamento indutivo [2] é baseado no acopla-

mento magnético que distribui energia elétrica entre duas

bobinas sintonizadas para ressoar com a mesma frequência.
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A energia elétrica é então transportada através do campo

magnético entre as duas bobinas. Por sua vez, acoplamento

magnético [3] utiliza acoplamento de onda evanescente para

gerar e transferir energia eléctrica entre dois ressonadores. O

ressonador é formado pela adição de uma capacitância em

uma bobina de indução. Ambas as técnicas acima são técnicas

de campo-próximo e se caracterizam pela alta densidade de

potência e eficiência de conversão de energia. Porém, tais

técnicas não são apropriadas para redes de comunicações sem

fio devido aos seguintes fatores. Primeiramente, a potência é

inversamente proporcional ao cubo da distância, ou seja 60

dB por década1, o que implica em um distância de trans-

ferência de energia bastante limitada. Além disso, tais técnicas

requerem calibração e alinhamento das bobinas/ressonadores

dos transmissores e receptores, tornando-as inviáveis para o

carregamento de usuários móveis e remotos. Em contrapartida,

técnicas de transferência e captação de energia RF não pos-

suem tais limitações. Como a onda eletromagnética radiativa

não pode retroagir sobre a antena que a gerou a uma distância

acima de λ/10 [4], transferência de energia RF pode ser

considerada como uma técnica de transferência de energia de

campo-distante. Dessa forma, pode ser utilizada para “abaste-

cer” um grande número de dispositivos distribuı́dos em uma

área grande. Além disso, a potência do sinal na transmissão RF

campo-distante é atenuada apenas com o inverso da distância,

ou seja, 20 dB por década. Em [5, Tab. I], uma comparação

entre as três principais técnicas de transfererência de energia

sem fio é apresentada. Pode-se observar que técnicas de

transferência de energia RF são mais vantajosas em termos

da distância efetiva de transferência de energia. Contudo,

elas possuem baixa eficiência de conversão energética RF-DC

principalmente quando a energia RF captada é baixa.

Até recentemente, transferência de energia e transmissão de

informação eram assuntos de pesquisa abordados de forma

separada. Porém, na última década, o uso dual de sinais RF

para o fornecimento de energia bem como para o transporte

de informação tem sido objeto de intensa investigação na

comunidade cientı́fica [6], [7]. Transferência simultânea de

energia e informação sem fio (SWIPT, do inglês simultaneous

wireless information and power transfer) [8] foi proposto para

este fim, sendo geralmente aplicada em dispositivos de baixa

potência (i.e., rede de sensores). SWIPT tem a vantagem de

prover fornecimento controlável (on-demand) e eficiente de

energia/informação simultaneamente, o que o torna uma opção

de baixo custo para operações sustentáveis de sistemas sem

a necessidade de modificação do hardware do transmissor.

1Isso significa que aumententado a distância em 10 vezes, a potência do
sinal diminui de 10

6 vezes.
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Fig. 1. Arquitetura geral de uma RF-EHN.

Contudo, pesquisas recentes têm mostrado que não é possı́vel

maximizar a transferência de energia e a transmissão de

informação simultaneamente [6], [9], e esse tradeoff torna-se

um fator importante no projeto de redes sem fio.

Este artigo tem um caratér tutorial e propõe realizar uma

revisão da literatura sobre os recentes progressos do uso

de técnicas de captação e transferência de energia RF em

redes sem fio atuais e futuras. Serão apresentadas e discutidos

as arquiteturas sistêmicas, algumas aplicações, trabalhos em

aberto e desafios práticos relacionados ao tema.

II. RF-EHNS - ARQUITETURAS SISTÊMICAS E TÉCNICAS

DE CAPTAÇÃO/TRANSFERÊNCIA

Fig. 1 apresenta uma arquitetura centralizada tı́pica de

uma RF-EHN, onde três componentes principais podem ser

observados, i.e., gateways de informação, fontes de energia

RF e os dispositivos/nós da rede. Os gateways de informação

são geralmente estações-base, roteadores sem fio e relays.

As fontes de energia RF podem ser tanto transmissores de

energia RF dedicados ou fontes de RF do ambiente (por

exemplo, torres de TV). Os nós da rede são os equipa-

mentos dos usuários que comunicam com os gateways de

informação. Tipicamente, os gateways de informação e as

fontes de energia RF têm fornecimento contı́nuo e fixo de

energia da rede elétrica convencional, enquanto que os nós

da rede coletam energia a partir destas fontes de RF para

se manterem operantes. Como mostrado na Fig. 1, as setas

sólidas representam o fluxo de informação, enquanto que as

setas tracejadas representam o fluxo de energia. Perceba que

os gateways de informação possuem uma zona de captação de

energia e uma zona de transmissão de informação. Geralmente,

a potência de operação da componente associada à captação

de energia é muito maior do que a da componente associada à

decodificação da informação. Portanto, a zona de captação de

energia é menor que a zona de transmissão da informação.

Perceba também que a RF-EHN descentralizada tem uma

arquitetura similar a centralizada, exceto que os nós da rede

se comunicam entre si diretamente.

Fig. 2 mostra o diagrama de blocos de um nó de uma RF-

EHN, onde destacam-se os seguintes componentes:

• Um microcontrolador de baixa potência, para processar

os datas a partir da aplicação;

• Um transceptor de RF de baixa potência, para transmissão

ou recepção da informação;

• Um coletor de energia, composto de uma antena RF,

um casador de impedância, um multiplicador de tensão e

um capacitor, para coletar os sinais RF e convertê-los em

eletricidade;

• Um armazenador de energia ou bateria.

O módulo de gerenciamento de potência pode utilizar

dois modos para controlar o fluxo de energia incidente, i.e.,

coletar-usar e coletar-armazenar-usar. No modo coletar-usar,

a energia coletada é imediatamente utilizada para alimentar o

nó da rede. Portanto, para o nó da rede operar normalmente,

a eletricidade convertida tem que constantemente exceder a

demanda de energia mı́nima no dispositivo. Caso contrário, o

nó ficará desativado. No modo coletar-armazenar-usar, o nó

é equipado com um armazenador de energia ou uma bateria

carregável que armazena a eletricidade convertida. Neste caso,

sempre que a energia coletada for maior que o consumo do

dispositivo, a energia excedente será armazenada na bateria

para uso futuro.

Fig. 2 também ilustra o diagrama de blocos de um coleter

de energia RF, onde destacam-se:

• A antena pode ser projetada para funcionar tanto em uma

dada frequência como em múltiplas bandas de frequência, no

qual o nó pode coletar energia de uma fonte ou de múltiplas

fontes simultaneamente.
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Fig. 2. Arquitetura geral de um dispositivo coletor de energia RF.

• O casador de impedância é um circuito ressonador que

opera na frequência projetada para maximizar a transferência

de potência entre a antena e o multiplicador.

• O principal componente do multiplicador de tensão são os

diodos do circuito retificador que converte sinais RF em tensão

DC. O capacitor garante o fornecimento suave de potência para

a carga. Além disso, quando energia RF está indisponı́vel, o

capacitor pode também atuar como uma reserva por um dado

tempo.

Vale ressaltar que a eficiência do coletor de energia RF

depende da eficiência da antena, da precisão do casamento de

impedância entre a antena e o multiplicador de tensão, e da

eficiência de potência do multiplicador de tensão que converte

os sinais RF recebidos em tensão DC.

Como os sinais RF podem transportar tanto energia como

informação, o receptor de informação e o coletor de energia

compartilham a mesma antena ou mesmo array de antena. A

seguir, serão apresentadas, alguns projetos de arquiteturas para

sistemas do tipo SWIPT.

Fig. 3 apresenta uma arquitetura de receptor separada,

também conhecida como comutador de antena [8]. Este tipo

de arquitetura é equipado com um coletor de energia e um

receptor de informação com antenas independentes. O array

de antena é dividido em dois conjuntos onde cada conjunto

está ligado ao coletor de energia ou ao receptor de informação.

Esta arquitetura permite a coleta de energia e a decodificação

da informação de forma independente e simultânea. Figs. 4 e

5 apresentam arquiteturas de receptor compartilhada, onde a

mesma antena é utilizada tanto para a coleta de energia como

para a decodificação da informação. No comutador no tempo,

mostrado na Fig. 4, uma fração do tempo é utilizado para

coleta de energia enquanto que outra fração é destinada para a

decodificação da informação. No divisor de potência, mostrado

na Fig. 5, o sinal RF recebido é dividido em dois streams, um

para a decodificação da informação e outro para a captação

de energia, tendo cada um diferentes nı́veis de potência.

Finalmente, existe uma arquitetura de receptor integrada [10],

ilustrado na Fig. 6, onde a implementação da conversão RF-

banda base relativa a decodificação da informação é integrada

com o coletor de energia via um retificador.

Diferentemente da captação de energia a partir de outras

fontes (solar, eólica, etc), captação de energia RF tem as

seguintes caracterı́sticas:

• Fontes RF podem fornecer transferência de energia cons-

tante e controlável para o coletor de energia RF.

• Em uma RF-EHN fixa, a energia coletada é previsı́vel e
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Fig. 3. Arquitetura de Receptor Separada - Comutador de Antena.
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Fig. 4. Arquitetura de Receptor Compartilhada - Comutador no Tempo.

relativamente estável ao longo do tempo.

• Uma vez que a quantidade de energia RF coletada

depende da distância dos nós às fontes RF, dispositivos em

diferentes localizações possuı́rão uma diferença significativa

na quantidade de energia RF coletada.

Basicamente, as fontes RF podem ser classificadas em dois

tipos: fontes RF dedicadas e fontes RF do ambiente. Fig. 7

apresenta dados experimentais da quantidade de energia RF

coletada a partir de diferentes fontes RF. Observe que a taxa

de energia coletada pode variar significantemente dependendo

da potência da fonte e da distância. Tipicamente, a quantidade

de energia coletada é da ordem de µW, o que é suficiente para

“abastecer” dispositivos de baixa potência.
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Fig. 5. Arquitetura de Receptor Compartilhada - Divisor de Potência.
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III. APLICAÇÕES

Umas das aplicações de RF-EHNs é em redes de sensores

sem fio, no qual um coletor de energia RF pode ser utilizado

em um nó da rede para o mesmo ser abastecido de energia. Por

exemplo, em [15] os autores projetaram um sensor alimentado

por RF que suporta bandas de 915 MHz no downlink e 2.45

GHz no uplink. Uma taxa de dados média de 5 kbps foi obtida,

enquanto a taxa de dados máxima instantânea foi de 5 Mbps.

O transmissor operou com um limiar de potência de entrada de

-17,1 dBm e uma potência de transmissão máxima de -12,5

dBm. Outros protótipos de sensores abastecidos por energia

RF podem ser encontrados em [16]–[19].

Uma outra aplicação de dispositivos abastecidos por energia

RF é no setor médico, em redes body sem fio. Fazendo uso

da captação de energia RF, dispositivos médicos de baixa

potência podem obter potência em tempo real e trabalhar

sob demanda a partir de fontes RF dedicadas, permitindo um

circuito sem bateria e com tamanho reduzido. Em [20], os

autores apresentaram um dispositivo body dual-band operando

em GSM 900 MHz e GSM 1,8 GHz. O ganho da antena

foi 1,8-2,06 dBi e eficiência de 77,6-84%. Implementações

similares podem ser encontradas em [21]–[23].

Uma terceira aplicação de dispositivos abastecidos por

energia RF que tem sido objeto de intensa investigação

na comunidade cientı́fica é em RFID, largamente utilizado

para identificação, controle e gerenciamento de registros [24].

Avanços recentes em tecnologias de circuito de baixa potência

e na captação de energia RF podem prolongar o tempo

de vida bem como a área de operação de etiquetas RFID

convencionais. Em particular, as etiquetas RFID, ao invés

de fazer uso de leitores para ativar seus circuitos passiva-

mente, podem coletar energia RF e realizar a comunicação

de forma ativa. Dessa forma, a tecnologia RFID tem evoluı́do

de simples etiquetas passivas para etiquetas inteligentes com

novas caracterı́sticas introduzidas, tais como sensoriamento,

processamento de dados on-tag e gerenciamento inteligente

de potência.

A. Redes Multihop

Em redes multihop, técnicas cooperativas auxiliam no com-

bate ao desvanecimento e atenuação do sinal a partir do uso de

nós intermediários (relays), resultando assim em uma melhoria

de desempenho em termos de eficiência e confiabilidade. O

uso de técnicas de captação de energia RF torna-se viável

neste contexto uma vez que os relays (muitas vezes são

dispositivos com restrição de energia ou onde o abastecimento

via rede elétrica convencional é inviável) podem utilizar os

sinais RF incidentes como fonte de energia e assim manter a

rede operante [25].

B. Redes Rádio-Cognitivo

A ideia de utilizar sinais RF oriundos de transmissores

primários para abastecer dispositivos secundários foi pionei-

ramente proposto em [26]. Em uma rede rádio cognitivo com

captação de energia RF, os usuários secundários coletam e

armazenam a energia de transmissões de usuários primários.

Dessa forma, a partir da energia coletada, os usuários se-

cundários tornam-se aptos a transmitir dados quando estão

suficientemente longe dos usuários primários ou quando os

usuários primários estão inativos. Portanto, nestes tipos de

rede, os usuários secundários devem não somente identificar

“buracos” espectrais para a transmissão de dados oportunı́stica,

mas também buscar canais/bandas do espectro ocupados com

o intuito de coletar energia RF.

IV. TRABALHOS EM ABERTO E DESAFIOS PRÁTICOS

A. Beamforming de Energia Distribuı́do

Beamforming de energia distribuı́do possibilita um cluster

de fontes de energia cooperativamente emular um array de an-

tenas através da transmissão simultânea (e na mesma direção)

para um dado coletor de energia. Os ganhos de energia no

receptor a partir desta estratégia são esperados ser os mesmos

do beamforming da informação tradicional. Porém, desafios

surgem na implementação prática, tais como, sincronização

no tempo das fontes de energia e coordenação em fase e

frequência das portadoras distribuı́das de forma que os sinais

RF possam ser combinados construtivamente no receptor.
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B. Gerenciamento de Interferência

Técnicas de alinhamento e cancelamento de interferência

tentam evitar ou mitigar interferência através do scheduling

espectral. Porém, na captação de energia RF, interferência

que até então era vista como um fator indesejável pode se

transformar como energia útil através de uma polı́tica de

scheduling. Neste contexto, como mitigar interferência e como

facilitar a transferência de energia tornam-se conflitantes e

ainda é um problema a ser investigado.

C. Desafios Práticos

• Devido a densidade de potência do sinal RF ser

inversamente proporcional a distância, técnicas de trans-

ferência e captação de energia RF que seguem na prática as

regulamentações da FCC são limitadas a uma área local. Por

exemplo, a FCC permite a operação de até 4 W de potência

isotropicamente radiada. Contudo, como mostrado na Fig. 7,

para se conseguir uma taxa de transferência de energia de 5,5

µW com uma fonte de potência 4 W, somente uma distância

de até 15 m é possı́vel.

• Sem linha de visada entre a fonte RF e o coletor de

energia, há uma perda considerável na taxa de transferência

de energia. Portanto, a fonte de energia RF deve ser estrate-

gicamente posicionada de forma a conseguir cobrir múltiplos

receptores. Além disso, em um ambiente móvel, a mobilidade

dos receptores e das fontes de energia pode afetar significati-

vamente a transferência de energia RF.

• A sensibilidade de um receptor de informação é geral-

mente muito maior que de um coletor de energia RF. Con-

sequentemente, um receptor localizado a uma certa distância

do transmissor de RF pode somente ser capaz de decodificar

a informação e falhar ao tentar extrair energia dos sinais

RF. Nesse caso, o esquema SWIPT não funcionará de forma

eficiente. Portanto, melhorar a sensibilidade de circuitos de

captação de energia RF torna-se crucial para o êxito do

esquema.

• Para dispositivos abastecidos por RF, como a potência de

transmissão é geralmente baixa, o emprego de múltiplas ante-

nas pode ser feito para melhorar a eficiência de transmissão.

Contudo, aumentar o número de antenas implica em um

maior consumo de potência. Dessa forma, existe um tradeoff

entre a eficiência de transmissão e o consumo de potência,

e um esquema que otimiza esse tradeoff ainda precisa ser

desenvolvido. Tal cenário torna-se ainda mais intricado em

um ambiente dinâmico, onde tem-se uma taxa de captação de

energia variável.

• Como dispositivos abastecidos por RF geralmente pos-

suem uma restrição na potência de operação, torna-se inviável

a implementação de algoritmos computacionais complexos.

Assim, qualquer esquema de modulação e codicação, polı́tica

de operação do receptor e protocolos de roteamento, a ser ado-

tado precisa ser de baixa potência e energeticamente eficiente.

Consumo de potência é sempre uma preocupação para estes

tipos de dispositivos, e requer um reprojeto dos esquemas e

algoritmos já existentes para redes convencionais.

V. CONCLUSÕES

Este artigo apresentou um breve tutorial sobre técnicas de

captação e transferência de energia RF. Alguns arquiteturas

sistêmcias foram apresentadas bem como trabalhos em aberto

e desafios práticos relacionados ao tema.
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