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OBJETIVOS: 

Esta pesquisa teve como objetivo o estudo e análise de sensores eletromagnéticos utilizados para realizar 

a caracterização dielétrica de líquidos, em específico, a detecção da adulteração de etanol com água. Dois tipos 

de sensores foram analisados teoricamente e experimentalmente, um operando na faixa de micro-ondas (em 

1.8GHz) e outro óptico operando no visível, no vermelho em particular (632nm).  

O sensor de micro-ondas foi projetado em tecnologia de microfita (microstrip) e consistiu essencialmente 

em projetar estruturas ressonantes com o maior fator de qualidade (Q) possível, alimentados por linhas de 

transmissão, de tal forma que as características da ressonância dessas estruturas variem com a contato de líquidos 

de características dielétricas diferentes.  

O sensor óptico é baseado na excitação dos modos de ressonância de uma superfície metálica quando 

esta é iluminada por um feixe óptico, estes modos são chamados de plasmônicos, e os sensores baseados neste 

fenômeno chamados de SPR (Surface Plasmon Resonators). Será utilizada a configuração de Krestchmann, cujo 

setup está implementado e operando no LEMAC (Laboratório de Eletromagnetismo Aplicado e Computacional) 

com interrogação angular.  

METODOLOGIA: 

O sensor de micro-ondas projetado nesta pesquisa foi baseado nos resultados apresentados [1] e [2]. 

Estes artigos mostram uma forma de maximizar a sensibilidade da fase do coeficiente de reflexão de sensores de 

uma porta baseado em linhas de transmissão em cascata com terminação em aberto. De maneira básica, se todas 

as linhas tiverem tamanho de um quarto de comprimento de onda e, ainda, apresentarem mudanças abruptas da 

impedância característica, com a última linha (em aberto) apresentando alta impedância, a sensibilidade é 

maximizada, sendo esta maior quanto maior o degrau de impedância existente entre as linhas. Porém, nas últimas 

décadas, muitos sensores baseados na tecnologia de microfita utilizaram, em sua estrutura, ressoadores baseados 

em metamateriais, principalmente os Split Ring Resonators (SRRs) e os seus elementos duais, os Complementary 

Split Ring Resonators (CSRRs), devido à possibilidade de criar sensores de baixo custo, robustos, pequenos e 

com um alto fator de qualidade [3], [4]. Assim, tentando aproveitar o melhor dos dois mundos, foi proposto uma 

estrutura que era composta de duas linhas de transmissão em cascata, como descrito em [1] e [2], porém, com um 

CSRR acoplado a linha de alta impedância. Para validação do modelo proposto, simulações eletromagnéticas 
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foram realizadas no software CST Microwave Studio e o cálculo da sensibilidade foi realizado para diferentes 

estruturas. O resultado final é apresentado na figura 1, sendo esta a estrutura que obteve a maior sensibilidade em 

relação a variação do índice de refração do líquido medido. 

Na figura 1, também é mostrado a estrutura microfluídica, utilizada para a acomodação do líquido sobre o 

ressoador, e seus parafusos de fixação. O substrato escolhido foi o Rogers RT5880, com constante dielétrica 𝜖𝑟 =

2.2, espessura ℎ = 0.787𝑚𝑚 e tangente de perdas tan 𝛿 = 0.0009. Neste caso, optou-se por um substrato com 

uma permissividade baixa pois a constante dielétrica e a espessura de uma linha de transmissão em microfita 

possuem efeitos similares sobre a impedância característica. Em [2], o substrato Rogers RO3010 foi utilizado, onde 

a constante dielétrica de 𝜖𝑟 = 10.2 e a espessura de ℎ = 1.27𝑚𝑚 fizeram com que uma impedância característica 

de 𝑍0 = 85Ω fosse atingida com a fabricação de uma linha com espessura de 0.235𝑚𝑚. No sensor proposto, devido 

à escolha de uma permissividade baixa para o substrato, uma impedância característica 𝑍0 = 140Ω foi atingida 

com uma linha de espessura 0.3𝑚𝑚, indicando um aumento da sensibilidade do sistema para uma mesma 

complexidade de fabricação.  

Por fim, a figura 2 apresenta o setup experimental utilizado para validar o sensor proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sensor óptico, por sua vez, se baseia na excitação de um modo eletromagnético que se propaga pela 

superfície de separação metal-dielétrico através do esquema apresentado na figura 3. 

Figura 1 - Estrutura completa do sensor montado no CST Microwave Studio. (a) perspectiva da parte superior do 
sensor. (b) perspectiva da parte inferior do sensor. 

Figura 2 - Configuração completa do sensor proposto. (a) Fotografia mostrando o esquema completo para realizar as 
medições. (b) Foco na estrutura do sensor. 
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Na figura 3, o ângulo de incidência 𝜃 varia com o tempo e o fotodiodo monitora as características do feixe 

refletido. Em um ângulo específico, o modo plasmônico é excitado na superfície de separação metal-dielétrico, de 

forma que grande parte da potência incidente é acoplado ao SP e, portanto, um mínimo de refletividade é medido 

pelo fotodiodo. Porém, se mudamos as características do dielétrico, as características dessa ressonância também 

mudam, permitindo que este seja utilizado como sensor. Para verificar este seu comportamento, simulações 

numéricas foram realizadas a partir do conhecido coeficiente de Fresnel aplicado a estruturas com duas interfaces, 

variando o índice de refração do dielétrico e medindo sua sensibilidade teórica. A partir disso, o setup da figura 3 

foi utilizado para verificar, de forma experimental, o funcionamento do SPR, através da estimação do índice de 

refração de misturas água-etanol, de 0 a 100% etanol com passos de 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Em relação ao sensor de micro-ondas, os resultados de simulação obtidos no CST Microwave Studio estão 

apresentados na figura 4 e resumidos, junto a outros sensores da literatura, na tabela 1. 

Figura 3 - Configuração Krestschmann para interrogação angular do sensor SPR. 

Figura 4 - Setup experimental para a validação do SPR. Na figura esquerda, encontra-se uma foto do setup completo, enquanto 
que na direita, encontra-se uma foto da configuração de Krestchmann. 
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A figura 5a apresenta o comportamento da fase do coeficiente de reflexão da rede para diferentes 

permissividades elétricas em relação a uma permissividade de referência que, neste caso, é aproximadamente 

11.9. A figura 5b apresenta a sensibilidade do sistema à variação da permissividade elétrica do material nos canais 

da microfluídica. A sensibilidade máxima alcançada foi de −520.539°, estando este valor associado a 

permissividade elétrica de 11.947. Todos estes resultados foram obtidos para 1.728𝐺𝐻𝑧.  Observamos que, em 

relação ao artigo [2], essa sensibilidade representa uma melhoria de 5.14 vezes e, em relação ao artigo [1], essa 

sensibilidade representa uma diminuição de somente 0.98. Não só isso, de todos os artigos selecionados na tabela 

1, somente [1] e [6] apresentam uma sensibilidade competitiva com o nosso layout. Porém, em termos de área 

sensível ao MUT, nenhum dos artigos se equipara ao que está sendo proposto. Isso é esperado, visto que a região 

sensível, em nosso caso, é a região do CSRR e, nos outros artigos, o MUT é colocado acima das linhas de 

transmissão da estrutura. Assim, além de causar uma grande melhoria na sensibilidade, o uso do ressoador 

permite a utilização de amostras muito pequenas. 

Com relação ao sensor óptico, a figura 6 apresenta os resultados de refletividade esperada pela simulação 

e refletividade medida durante o experimento. 

Referência Operação Sensibilidade Área Frequência 

[2] Reflexão 101.3° 11.14 cm² 2GHz 
[1] Reflexão 528.7° 15.08 cm² 2GHz 
[5] Transmissão 14.24° 11.25 cm² 2GHz 
[6] Transmissão 415.6° 105.6 cm² 6GHz 

Este trabalho Reflexão 520.5° 1.01 cm² 1.728GHz 

Tabela 1 - Comparação das características de sensores apresentados na literatura 

 

Figura 5 - Resposta do sensor da figura 3 para diferentes valores de MUT. (a) Variação da fase do coeficiente de 
reflexão em relação a fase de referência. (b) Curva de sensibilidade. 

Figura 6 - (a) Resultados de simulação. (b) Resultados experimentais. 
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A partir da figura 6a, a sensibilidade esperada para o setup utilizado é de 147.775°/RIU. Pela figura 6b, a 

sensibilidade encontrada para o setup experimental é de 145.074°/RIU, um valor muito próximo da sensibilidade 

teórica. Além disso, dado a sensibilidade experimental do sistema, podemos estimar seu limite de detecção com 

base na menor variação angular detectável. Em nosso caso, o motor de passo utilizado para realizar a rotação do 

prisma possui um passo mínimo de 0.015°. Assim, a variação de índice de refração que causa uma variação do 

ângulo de ressonância igual a este passo mínimo é de, aproximadamente, 10−4RIU. Por mais que este seja um 

valor dentro da faixa esperada para o nosso setup, comparado aos sistemas apresentados na literatura, este valor 

ainda é muito alto. De fato, como exemplo, o sensor em [7] conseguiu alcançar uma precisão angular de 0.0001° 

com o uso de um sistema de instrumentação e giro precisos, representando uma melhoria de até 150 vezes com 

relação ao nosso layout atual.  

CONCLUSÕES: 

Este projeto de iniciação científica apresentou a análise teórica e experimental de dois sensores 

eletromagnéticos, um operando em micro-ondas e outro operando no visível, para a caracterização dielétrica de 

líquidos, em específico, misturas de etanol em água. Os resultados obtidos através de simulações eletromagnéticas 

para o sensor de micro-ondas mostraram que a topologia proposta durante a pesquisa é extremamente competitiva 

com aquelas apresentadas na literatura. Porém, devido às dificuldades impostas pela pandemia, principalmente 

durante os estágios de fabricação e, também, devido a problemas encontrados durantes os experimentos, como 

vazamento de líquido do canal microfluídico, não foi possível realizar a caracterização experimental do 

comportamento do sensor. 

O sensor óptico, por sua vez, demonstrou, tanto teoricamente quanto experimentalmente, sua capacidade 

para a detecção de adulteração em etanol. A sensibilidade experimental atingida foi de 145.074°/RIU, um valor 

muito próximo da sensibilidade teórica esperada de 147.775°/RIU. Porém, devido a limitação na precisão angular 

do sistema de rotação utilizado, a menor variação de índice de refração detectável em nosso setup foi de 10−4RIU. 

Este valor mostra que, para se ter um sensor competitivo com aqueles apresentados na literatura e até mesmo no 

mercado, melhorias deverão ser feitas no sistema de rotação, visando principalmente a diminuição do menor passo 

de rotação atingível pelo sistema.   
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