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RESUMO 
 
 

Nosso projeto visa reaproveitar materiais não recicláveis, recicláveis e naturais que não 
prejudiquem o meio em que habitamos. Os meios de energias renováveis descobertos e 
criados por nós são: aquecedor de água com materiais recicláveis e energia solar; carregador 
para celular com energia eólica e energia renovável extraída das plantas, sem agredí-las ou 
prejudicá-las. Todos os recursos utilizados para a construção deste projetos são, em média 
90%, reaproveitados e totalmente acessíveis. A acessibilidade e a facilidade de manuseio para 
a construção dos aparelhos são de 100%. A pesquisa se iniciou no momento em que nos 
deparamos com a falta de energia ocasionada pela escassez das chuvas, além do recorrente 
descaso com o lixo doméstico . A partir daí, selecionamos alguns materiais que podem ser 
utilizados para a construção do objetos mencionados, de tal forma que não prejudiquem o meio 
ambiente . Os materiais utilizados para produção do aquecedor foram : pedaços de madeira 
compressada (base para as placas); pedaços de calha não mais utilizadas (para fazer o 
armazenamento); vidro (para absorver a luz solar e manter a temperatura); cano PVC (para 
fazer a entrada e a saída de água) e CDs (para refletir a luz solar). Já para o carregador, foram 
utilizados: imã com eixo no centro (que serve para liberar energia) ; cano PVC (é a base) ; fio 
de cobre (serve para captar energia liberada do imã); tampa de plástico (serve para centralizar 
o eixo do imã) e a hélice (serve para girar o imã para liberação de energia).Por fim, no projeto 
sobre as plantas foram utilizados: fios de cobre, zinco, ferro e alumínio (que servem como o 
cátodo e o anodo); bateria (usada para armazenamento da energia elétrica); capacitor 
(utilizado para testes da produção de energia elétrica) e o multímetro (utilizado para medir a 
tensão e a corrente elétrica). A partir da criação desse projeto, tivemos a ideia de tornar o 
mundo mais sustentável, de modo que todos os materiais não mais utilizados sejam melhor 
aproveitados. Esse projeto pode ser o início de uma proposta em que todos possam fabricar ou 
adquirir esses objetos, colaborando com a preservação do meio ambiente. 


