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Introdução

Resultados

Atualmente o Brasil é o quarto país do mundo na lista dos
maiores

consumidores

de

smartphones

de

acordo

com Morgan (2013) comprovando a importância desta
tecnologia no cotidiano. Porém, com o atual crescimento e
desenvolvimento deste ramo, cresce também a preocupação
com a sustentabilidade do nosso modo de vida e o incentivo
do consumo consciente. Tendo em vista essa demanda

energética, são desenvolvidos métodos para utilização de
fontes

renováveis

desenvolvido

um

para

a

protótipo

geração
capaz

de
de

energia.

Será

englobar

dois

dispositivos, sendo eles, alimentação e armazenamento de
carga, por energia elétrica de diferentes fontes e energia solar.

Objetivos
Encontrar uma maneira útil e prática de utilizar diversas
fontes de energia.

Considerações Finais
Com a elaboração do protótipo, foi observado que ele
supriria o grande problema da falta de bateria, que pelo
excesso de uso acaba rápido. Além de o indivíduo ter sempre
disponível uma forma para o carregamento do celular, tem
também uma bateria extra sempre disponível para uso, caso
nenhuma outra das possibilidades possam atender ao

Utilizar estas formas de energia renováveis e não renováveis
para o carregamento de celular.
Armazenar esta energia para uso sem fonte de alimentação
externa.

problema.
Este produto não possui alto custo de produção já que
utiliza de diversas tecnologias vendidas separadamente que
possuem um alto valor e poderia ser integrado às indústrias

Desenvolver um protótipo que utilize energia elétrica em
fontes variáveis e energia solar.

Metodologia

tecnológicas no ramo de celulares que procuram um grande
diferencial como acompanhamento de venda, atendendo as
necessidades de grande parte da população, trazendo

praticidade
de
ter
sempre
uma
alternativa
de
carregamento
Pesquisas desenvolvidas para verificar a importância do
dispositivo “Carregador Universal”:
para o individuo.
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