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Energia de fontes alternativas para
dispositivos portáteis

Resumo
A tecnologia consiste no desenvolvimento de
circuitos integrados para possibilitar o uso de
energia renovável em dispositivos eletrônicos
portáteis.

Abstract
The technology consists in the development of
integrated circuits enabling the use of renewable
energy in portable electronic devices.

O Desafio
Durante as últimas duas décadas, a tecnologia
portátil vem cada vez mais fazendo parte do dia a
dia das pessoas. O contexto socioeconômico atual
de escassez de recursos naturais e de iniciativas
sustentáveis requer criatividade para inovar e suprir
a demanda energética criada.
A colheita de energia do meio ambiente é uma forma
de prover parte da energia elétrica necessária para
esses dispositivos eletrônicos móveis. Um
carregador de bateria verde que utiliza fontes de
energia renováveis disponíveis no meio ambiente,
como a energia solar, fornece ao usuário a opção de
uma energia limpa e inesgotável, assim como a
mobilidade,
abrindo
caminho
para
novas
oportunidades lucrativas mercado.
Neste contexto, surge um novo paradigma que é a
alimentação de tais dispositivos a partir de outras
fontes de energia, como a energia solar. Novos
circuitos eletrônicos, capazes de gerir o processo de
colheita da energia de forma eficiente e integrada à
tecnologia atual são necessários para possibilitar o
uso de tecnologias verdes pelo consumidor final.

Solução
A tecnologia desenvolvida, EH01, consiste em um
circuito integrado para gestão do processo de
energy harvesting em equipamentos eletrônicos
portáteis envolvendo energia solar.
As soluções de eficiência em colheita de energia
propõem desempenhar em um único microchip
todas as funcionalidades do circuito eletrônico
presente nas aplicações de colheita de energia
(energy harvesting).
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Atualmente, as soluções disponíveis no mercado se
mostram frágeis, pois, na sua grande maioria, não
possuem um microchip customizado para gerenciar
todo o processo, afetando na eficiência do sistema,
dimensões do circuito e custo da solução.
O chip EH02 será projetado para gestão do
processo de energy harvesting em aplicações
envolvendo energia cinética destinadas a automação
industrial

Oportunidades
A SiliconReef é uma empresa incubada do Centro
de Estudos e Sistemas Avançados do Recife –
CESAR, pautada na oportunidade de mercado de
colheita de energia de fontes alternativas, com oferta
de soluções customizadas para mercados de nicho
permitindo o foco em eficiência de circuitos
integrados de baixa potência e analógicos de sinal
misto para equipamentos eletroeletrônicos que
utilizam fontes alternativas de energia.
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