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Resumo: Este trabalho tem como objetivo a 

construção de uma antena que seja vestível, podendo ser 

usada em alguma parte próxima ao corpo humano. O 

desafio é fazer com que as características da antena não 

se alterem muito e não sejam nocivas ao corpo. A partir 

de simulações usando o software HFSS, obtivemos um 

modelo para que a antena possa ser construída. 

 

1. Introdução 
Este trabalho tem como objetivo construir e analisar 

os parâmetros e vantagens de uma antena têxtil em 

função de diversas variáveis referentes ao tecido e ao 

corpo humano, como temperatura do corpo, elasticidade 

do tecido, dobradura do tecido, etc.; e como essas 
variáveis afetam as especificações da antena.  

Pensando na portabilidade, uma antena têxtil poderia 

ser utilizada em novas aplicações como monitoramento 

de saúde, sensores para obtenção de características do 

meio onde a pessoa se encontra, assistentes pessoais 

inteligentes, e assim por diante [1]. 

Com o avanço da tecnologia, descobriu-se matérias 

têxteis que possibilitam a condução de energia elétrica, 

passando-se dessa forma a pesquisar novas tecnologias 

que pudessem usufruir desta descoberta, e uma delas foi 

a antena têxtil. 
 

2. Metodologia 
Os protótipos serão incialmente construídos de 

forma rudimentar utilizando adesivos condutores. O 

objetivo é analisar as implicações das deformações 

possíveis no tecido no diagrama de radiação e direção 

principal da antena. Primeiramente vamos criar um 
simulador para o problema usando o software HFSS 

disponível na FEI. Para a caraterização da impedância 

equivalente será utilizado o analisador vetorial 

disponível no CLE. 

 

3. Resultados 
Na tabela I, pode-se observar as características e 

dimensões da antena têxtil projetada para uma 

frequência de ressonância de 2,4GHz. 

Na figura 1, podemos observar a perda de retorno 

(PR) da antena a ser projetada, obtida utilizando-se o 

software de análise HFSS para simulação da antena. 

Observa-se que para uma frequência de ressonância de 

2,4GHz, temos uma PR de -18,5dB. Podemos dizer que 

atualmente uma perda de retorno em torno de -20dB 

para cabos coaxiais de 50 e 75 ohms com blindagem em 

malha identifica um bom produto para a maioria das 

aplicações atuais situadas na faixa de frequência de até 
2,5 GHz [2]. 

 

 

 

Tabela I – Valores calculados para simulação da antena. 

Parâmetro Valor calculado 

Frequência do Patch 2,4GHz 

Constante dielétrica 2,2 

Altura do substrato 3,5mm 

Largura do Patch 48,4mm 

Comprimento do Patch 39,2mm 

Dimensão do substrato 120mmx120mm 

 
 

 
Figura 1 – Curva de perda de retorno da antena. 

 

4. Conclusões 
Com o resultado das simulações, podemos concluir 

que a antena a ser construída pode ser viável, os 

desafios estarão no momento da construção, devido às 

deformações que o tecido a ser usado possa sofrer e 

outros aspectos do projeto. 
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