


Ele não é o primeiro a tentar levar energia a
aparelhos eletrônicos enviando elétrons pelo ar.
Não é nem sequer o primeiro egresso dos Bálcãs
a se aventurar nessa experiência. O inventor
sérvio Nikola Tesla, pai de boa parte das inven-
ções que definem a moderna era eletrônica, foi o
primeiro a libertar os elétrons de suas amarras,
em 1890. Tesla baseou sua idéia de eletricidade
sem no em um conceito conhecido como in-
dução eletromagnética, que foi descoberta por
Michael Faraday em 1831 e prevê que a corrente
elétrica que passa por um fio pode ser induzi-
da a migrar para outro fio que esteja por perto.
Para demonstrar o princípio, Tesla construiu
duas torres enormes chamadas World Power.
As torres deveriam transmitir uma corrente
pelo ar que seria remotamente recebida pelos
equipamentos elétricos ao redor do planeta.

Poucos acreditaram que poderia funcionar. E,
sendo justo com quem duvidou, não funcionou.
Quando Tesla ligou pela primeira vez suas torres
de 6o metros de altura e um milhão de volts cada
uma em Colorado Springs, nos EUA, um relâmpa-
go de 40 metros saiu da torre, faíscas saltaram en-
tre os dedos de quem passava pelo local e a grama

ao redor do laboratório ficou azul. Foi muito, e foi cedo demais.
Mas o sonho de Tesla virou realidade. Depois de mais de 100

anos de esperanças frustradas, várias companhias estão entrando
no mercado com tecnologias que transmitem energia pelo ar
de forma segura — um avanço que pode significar de forma
literal e figurativa a libertação de todas as correntes de nossa
era eletrônica. Até agora, a expressão "eletrônico portátil" tem
sido uma mentira. O quão portátil é um laptop que precisa ser
carregado a cada quatro, cinco horas, como um embrião, por uma
corda? Quão móvel é seu telefone se ele "apaga" depois de ficar
muito tempo longe da tomada? Para acabar com isso, confira a
seguir três projetos que estão prontos para sair do papel e curar
o mundo de sua dependência de fios e tomadas.

Semelhante a um mouse pad, o primeiro sistema deve chegar
ao mercado já no mês que vem e será capaz de enviar energia
pelo ar por uma distância de alguns centímetros. Uma bobina
energizada dentro desse pad cria um campo magnético que
carrega a corrente elétrica até outra pequena bobina embu-
tida dentro do equipamento portátil, seja ele uma lanterna,
um telefone ou um Blackberry. A corrente que chega a essa
bobina secundária carrega então a bateria dentro do equipa-
mento. (Os gadgets atuais terão de ser ajustados para receber
essa tecnologia, mas já existe um bom número de empresas
focadas no desenvolvimento disso.) O benefício prático desse
sistema é enorme. Você pode deixar quantos equipamentos
quiser no pad, e eles serão recarregados — sem fio. É o fim
daquele emaranhado de cabos ou do congestionamento de
carregadores na tomada. É mais seguro, já que você é invisível
aos campos magnéticos criados pelo sistema e não corre o
risco de tomar um choque se ficar entre o carregador e o
equipamento. Também não existe nenhum pedaço de metal
exposto que possa trazer algum perigo. E os carregadores sem
fio são espertos: as bobinas embutidas são ligadas a circuitos
integrados que sabem se os equipamentos próximos a eles
estão autorizados a receber carga ou mesmo se são objetos
que precisam de energia. Portanto, não se preocupe, pois as
chaves do seu carro não serão energizadas.

Quem deve dominar essa tecnologia é a empresa americana
Fulton Innovation, que revelou seu primeiro conjunto de pro-
dutos carregados via energia wireless na Consumer Electronics
Show deste ano, em Las Vegas. Até o mês que vem, o novo pad
da Fullton baseado no sistema eCoupled estará disponível para
a polícia, os bombeiros e as frotas de construtoras, ou seja,
um mercado inicial de 700 mil veículos. Ferramentas e outros
equipamentos que estão sendo produzidos por companhias
como Bosch, Energizer e outras terão a mesma aparência que
seus ancestrais. Já companhias como Philips, Olympus e Logi-
tech prometem lançar novos produtos, de furadeiras a telefones
celulares, até o final deste ano.
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E L E T R I C I D A D E

Um dos exemplos mais interessantes de energia sem fio é baseado
em rãdio-frequência. Embora seja menos eficiente, ele funciona
em distâncias de até 25 metros. Nesse sistema, a eletricidade é
transformada em ondas de rádio. Elas são transmitidas através
de uma sala, recebidas por"colheitadeiras de energia" e transfor-
madas novamente em uma corrente elétrica de baixa voltagem.
Imagine detectores de fumaça ou relógios que nunca precisem
trocar de pilha. Parece pouco importante? Em novembro, para
reduzir custos, a General Motors cancelou a troca de baterias
dos 562 relógios de parede espalhados por sua sede. Essa mesma
tecnologia de rádio-frequência já está sendo usada pelo Depar-
tamento de Defesa dos Estados Unidos. E, neste ano, ela estará
disponível também para os consumidores sob a forma de um
pequeno número de aparelhos sem fio e sensores; e deve aparecer
daqui a um tempo em caixas sem fio nas quais você poderá deixar
qualquer aparelho eletrônico para ser recarregado.

Batizada por Soljacic de WiTricity, a tecnologia pode alimen-
tar uma casa inteira. Embora também utilize duas bobinas —
uma energizada e outra, não, como o sistema da eCoupled —, a
WiTricity tem uma grande diferença: suas bobinas nào têm de
estar perto uma da outra, Elas utilizam ressonância magnética.
Assim como a ressonância acústica, que permite a um cantor de
ópera quebrar um copo do outro lado da sala vibrando sua voz
na freqüência correta, a ressonância magnética também chega
longe. A única ressalva é que a bobina receptora deve ser "sin-
tonizada" para corresponder à bobina que carrega, como se, ao
enviar uma onda D a um piano conectado, somente as cordas D
vibrassem, e as outras permanecessem em silêncio. "Organismos
biológicos são invisíveis ao campo magnético, de modo que não
serão afetados" diz. E, apesar de garantir que seus parceiros no
desenvolvimento do projeto são grandes produtores de eletrô-
nicos e clientes ligados ao setor de defesa dos Estados Unidos,
Soljacic prefere não revelar nomes.

Como tem sido a tradição desde que Nikola Tesla e Thomas
Edison tomaram caminhos diferentes em suas carreiras de forma
pouco amigável em 1885, a enorme procura dos consumidores
por energia sem fio está criando uma intensa concorrência. Em
novembro passado, um consórcio de fabricantes se uniu em torno
do sistema de eCoupled da Fulton. Mas tanto a Fulton quanto
a WiTricity não são as únicas empresas lutando para trazer a
eletricidade sem fio para o mercado. A WiPower, baseada na
Flórida, também criou um sistema de indução e diz que também
está perto de anunciar parcerias. E a Powercast, sediada em Pit-
tsburgh, que utiliza um sistema baseado em rádio-frequência,
vende enfeites de Natal e está testando sensores industriais que
devem ser lançados na metade do ano.



Assim como Tesla
se referiu a quem
duvidava dele como
"nada mais do que
micróbios de uma
desagradável doença",
alguns palavrões são
inevitáveis nessa batalha
cada vez mais aguerrida.

A WiPower insiste que a tecnologia da
eCoupled tem vários problemas. "Ouvi
dizer que há um problema de aquecimen-
to" diz Ryan Tseng, executivo-chefe da
empresa. Enquanto isso, a Powercast cha-
ma Dave Baarman, diretor de tecnologias
avançadas da Fulton, de "irresponsável" por
espalhar publicamente que o sistema de
rádio-freqüência pode ser mais perigoso
quando disposto perto de marcapassos e
de cadeiras de roda motorizadas.

De volta ao laboratório de Soljacic, todo
aquele barulho anterior dá lugar a um ruído
quase imperceptível. Por causa das imagens
dos relâmpagos e da grama azul de Tesla
vivas na minha memória, eu tenho uma
pergunta importante: Soljacic, vencedor
do prêmio da Fundação MacArthur, será
capaz de ligar a TV do outro lado da sala?
Ou tomarei um banho tão intenso de cam-
po magnético que minhas moléculas vão
se alinhar para o norte, qual uma bússola?
Depois que ele vira a chave, a pequena TV,
1,5 metro distante, volta à vida. Sem nos. O
leitor de DVD no interior emite luz. Cores
pipocam na tela. E os olhos de Soljacic dan-
çam com a luz refletida da imagem,
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