
Microcontrolador brasileiro de baixo custo e baixo consumo
Protótipos prontos para teste em campo

Nos últimos anos,  o setor  de semicondutores vem sendo considerado como área estratégica pelo governo brasileiro, 
viabilizando o desenvolvimento de importantes projetos na área de microeletrônica.  O ZR16, único microcontrolador 
100% brasileiro, é o mais novo produto projetado, iniciando a fase de testes em campo imediatamente. Com um preço que 
pode baixar de R$1 para uma quantidade grande de produção e consumo 1000 vezes menor que o consumo de uma 
lâmpada fluorescente de 6W, o ZR16 é direcionado para o mercado de sistemas embarcados.

Além do baixíssimo custo e com um consumo significativamente reduzido, o ZR16 é 
uma espécie de computador em um chip que contém processador, memória e vários 
periféricos, ainda agregando diversas funções, como sensor de toque, acionamento de 
relés e leitura de entradas sem necessidade de componentes externos. Tudo isso reduz o 
número total de componentes e consequentemente o tamanho e o custo do produto final. 
Somando-se a estes fatores, o ZR16 possui  flexibilidade  de programação tornando-o 
apto para utilização em aplicações variadas, como:
– Automação de equipamentos;
– Eletrodomésticos eletrônica de consumo geral;
– Brinquedos eletrônicos;
– Controle industrial;
– Automação residencial e predial.

Como surgiu
O desenvolvimento do ZR16 teve  início em 2010 na SMDH,  fruto de uma cooperação entre  a  SMDH e a Chipus 
Microeletrônica. O primeiro membro da família ZR16 foi projetado para atender uma demanda da Exatron, indústria líder 
no mercado brasileiro em controles para iluminação.

Protótipos aprovados em testes de laboratório

A  SMDH  testou  com  sucesso  as  primeiras  50  amostras  do  ZR16, 
encapsuladas diretamente numa placa de circuito impresso (tecnologia Chip 
On Board -  COB), 10 destas mostradas na foto ao lado. A foto abaixo mostra 
o ambiente de validação utilizado na realização dos testes de laboratório que 
precedem  os  testes  em  campo  que  serão  realizados  pela  Exatron  com  o 
microcontrolador inserido em seus produtos. 

Roadmap
O próximo passo agora é produzir um lote piloto com cerca de 
5000 unidades para realização mais ampla de testes de campo 
pela  Exatron.  Ainda  em  2013  serão  disponibilizados  para 
empresas interessadas na utilização do ZR16 em seus produtos, 
kits de hardware e software, contendo programador, compilador 
e simulador, todos desenvolvidos nacionalmente. No final de 2013 
inicia a produção em alto volume. No roadmap da família ZR16 
está em fase de projeto uma nova versão que terá funcionalidade 
reduzida a um custo de R$0.50 e consumo 20 vezes menor que o 
primeiro protótipo.

Sobre:

SMDH (www.smdh.org)
A SMDH é uma empresa sem fins lucrativos fundada em 2009, com foco em projeto de duas categorias de circuitos integrados: 
microcontroladores  e  circuitos  tolerantes  à  radiação.  Atua  na  área  de  semicondutores  e  participa  do   Programa  CI-Brasil  do 
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Chipus (www.chipus-ip.com)
A Chipus Microeletronica é uma empresa privada com fins lucrativos fundada em 2008,  focada na área de projeto de circuitos 
integrados (chips) analógicos e de sinais mistos. Atuando na área de semicondutores, a Chipus participa do Programa CI-Brasil do 
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Exatron (www.exatron.com.br)
A Exatron é uma empresa inovadora líder de mercado em controles para iluminação, fabricante de produtos de automação predial e 
residencial com viés de sustentabilidade, localizada em Porto Alegre – RS.

Placa com 10 protótipos COB

Relé fotoeletrônico Exatron com ZR16
 para comando de iluminação pública

Protótipo em encapsulamento de teste

Ambiente de teste dos protótipos COB
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