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1. Resumo 

A mobilidade de dispositivos de uso pessoal, como telefones celulares e 

notebooks, ainda é limitada pela necessidade de cabos e pontos de energia externa 

para carregar baterias. Esse aumento da quantidade de pontos em áreas comuns 

torna inconveniente e dispendioso a instalação de infraestrutura para suportar esta 

demanda. Devido a isso, propomos a implementação de um circuito de transmissão 

de energia elétrica sem fio, onde um usuário poderá transferir energia de uma rede 

fixa para um dispositivo móvel através da simples proximidade do seu aparelho. 

2. Introdução 

A tecnologia de transmissão de energia elétrica poderia ser uma solução para os 

problemas expostos, sem contar as diversas outras aplicações nas áreas industriais, 

biomédica, espaciais (essas que não serão foco do trabalho).  

3. Objetivos  

Este trabalho tem por objetivo a comprovação do método de transmissão de 

energia elétrica sem fio, principalmente com cunho residencial. Desenvolver um 

experimento com os conhecimentos adquiridos da doutrina, voltado para aplicação 

residencial, mais precisamente que seja possível carregar um celular.    

4. Metodologia 

Consiste na pesquisadas de técnicas existentes e seus princípios básicos. 

Adentrando ao tema de acoplamento ressonante, o entendimento de circuitos RLC e 

suas propriedades é de suma importância. Após realizar cálculos para o 

dimensionamento das bobinas e componentes do circuito, para atestar o resultado 

encontrado, com simulações, via software, e concluindo a construção do protótipo. 

5. Desenvolvimento 

O circuito para aplicação da TESF se assemelha ao de um transformador, logo 

pode ser demonstrado como um circuito RLC, considerando o acoplamento magnético 

conforme UFRJ, 2017. 

 



 

Figura 1 – Circuito RLC acoplado 

Assim, os valores de indutância mutua para vários anéis podem ser 

consultados conforme PICHORIM, 2001.  

O acoplamento crítico do circuito é dado conforme YOUNG, 2005, detendo 

esse entendimento, é possível estabelecer se o circuito trabalha com acoplamento 

subcrítico, critico, ou supercrítico.  O objetivo do circuito é se comportar como um 

acoplamento supercrítico (Kcrit <K< 1), esse realiza uma melhor transferência de 

energia, em valores máximos de transferência em duas frequência. 

Para o dimensionamento de uma bobina, o mais importante é encontrar o valor de 

indutância desejado, porém para que isso seja feito, é necessário considerar as 

possíveis geometrias da bobina (TESLA COILS, 2017). 

6. Resultados preliminares 

O circuito foi idealizado para uma frequência de 50kHz, e uma distância de 3cm 

entre as duas bobinas. O cabo utilizado foi o esmaltado AWB 16, devido o mesmo 

suportar correntes de até 2,6A. Ao amparo da fórmula de frequência angular do 

circuito, calculamos possíveis valores de indutância em relação as valores de 

capacitores comerciais. O resultado mais plausível encontrado foi com o capacitor em 

470nF e consequentemente indutor de 21,6 uH. 

Em posse do valor de indutância e sabendo que o diâmetro do cabo é de 

1,29mm, adotamos como diâmetro externo da bobina 12cm (esse considerável para 

a construção do protótipo). Vale salientar que o valor da largura calculado (2,2cm) foi 

pelo produto do diâmetro do cabo e o número de voltas (17 voltas). Para calcular o 

fator de acoplamento do circuito é necessário o cálculo da indutância mútua do 

sistema, encontrando a mesma 12,26µH para uma distância de 3cm. Com o valor da 

indutância mútua calculado e conhecendo o valor da indutância das bobinas, 

calculamos o fator de acoplamento do circuito, que vale 0,57.   

Mais do que conhecer o fator de acoplamento, deve-se compara-lo com o fator 

de acoplamento critico, porém calcular o fator de acoplamento critico foi necessário 



encontrar o fator de qualidade do primário e do secundário, que valem 

respectivamente 77,7 e 77,33, assim o fator de acoplamento crítico do circuito 

encontrado foi 0,013. Válido destacar que foi adotado uma resistência [R] no circuito 

primário 100kꭥ, essa que influencia diretamente no fator de qualidade do primário, 

conforme teoria exposta no tópico Circuitos RLC Acoplados. Simulando o 

comportamento com os dados encontrados, verifica-se que o comportamento bate 

com a teoria exposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 –Comportamento do acoplado supercrítico 

 

É perceptível que o circuito se comporta conforme teoria, apresentando dois 

pontos máximos de transferência, 40kHz e 76kHz. 
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