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Quem somos
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O que fazemos
• Pesquisa em Radiofrequência
• Temas multidisciplinares / transversais
– Petróleo/gás
– Zootecnia
– Biomédica
– Instrumentação e medição
– …

• Ferramentas (meio)
– Microeletrônica (projetamos chips)
– Instrumentação (com e sem fio)
– SDI (Instrumentação + SDR)
– Simulação eletromagnética

• Medimos o que fazemos



Implantes médicos 

 Um implante pode ser um dispositivo médico 
desenvolvido para substituir ou dar suporte a uma 
estrutura biológica danificada, monitorar sinais 
fisiológicos,  prover estímulos, ministrar medicamentos 
localmente, recuperar funções sensoriais, etc.



Implantes eletrônicos

 Marcapassos



Implantes eletrônicos

 Neuroestimuladores



Outros implantes



Redes corporais (WBAN)



Internet das Coisas (IoT)

Trilhões de dispositivos conectados



IoT



Eletrônica Invisível (IoT)

Mark Weiser



Realidade: Eletrônica Visível !



Alimentação de implantes

Baterias Troca de baterias!



Alternativas: Energy Harvesting

Há diversas formas de energia disponíveis . 
O desafio é captá-las com eficiência



Acoplamento indutivo 

Implementado com sucesso em 
RFID, smartcards, etc.

Baseia-se no uso de um transformador com núcleo de ar



Acoplamentos indutivos em 
aplicações biomédicas

Ao retirar os cabos, permite 
reduzir interferência em 
experimentos 

 

'



Acoplamentos indutivos em carros 
elétricos



Formulação do problema do 
acoplamento indutivo para 

implantes



Eficiência na transferência de 
Energia 



Otimização do indutor



Resultados da otimização

Indutor interno de 4 mm.



Verificação experimental



Indutor Integrado em Silício



Sistema de transferência de energia 
para implantes



Caracterização do sistema



Chips projetados para o sistema



Future 



Outline

•WBAN Review
•WBAN Research at UFSC
–HBC Channel characterization
–RF-powered temperature sensor
–Wireless power transmission to miniaturized 

 implants
–Energy harvesting
–ISFET for pH and glicose measurement
• Concluding remarks 



Thermoelectric energy harvesting

20 mV
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ISFET sensor

• Partnership with CCS/UNICAMP



PH controlled oscillator – PHCO

ISFET do 
CCS/UNICA

MP 



L a b o ra to rySensor de permissividade 
por microondas
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Sensor measured



L a b o ra to ryChip para alimentar 
implantes miniaturizados
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Sensores em substratos orgânicos
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Chip para aparelhos auditivos

• Parceria  com empresas
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Comunicação intra-corporal
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Contato

•Contact:
–rangel@ieee.org
•More in :
– http://rfic.ufsc.br


