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    As energias alternativas são importante ferramenta para auxiliar na 

gestão das empresas de diferentes segmentos contribuindo como a 

otimização dos recursos. Com este enfoque a Universidade de 

Caxias do Sul (UCS) realizou o II Workshop Energias Alternativas 

para a Fruticultura da Região Sul do Brasil. O evento foi realizado 

em parceria com empresas do segmento de energia e com a 

Associação Brasileira de Produtores de Maçã. 
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Objetivo 

O objetivo do evento foi apresentar aos participantes estudos e 

alternativas para utilização de novas fontes de energia que 

visem a otimização e racionalização de recursos e contou com 

um público de estudantes, empresários  e produtores e técnicos 

da fruticultura brasileira. 
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Considerações Finais 

Resultados 

O evento contou com um palestrante que é mestre em engenharia e 

tecnologia de materiais que falou temas como energia fotovoltaica, 

eólica e outras fontes renováveis. Houve também uma exposição 

de protótipo aerogerador de energia eólica e uma amostra de placa 

solar exposta por uma empresa fabricante de materiais elétricos. 

Houve ainda um debate entre os empresários, produtores, 

estudantes e o palestrante. 

Dentre os temas que pautaram as interações foi feita uma 

contextualização sobre a fruticultura no Brasil considerada um dos 

setores de maior destaque do agronegócio brasileiro, por possuir 

uma grande variedade de culturas produzidas no país e em diversos 

climas e as energias alternativas que são renováveis não poluentes, 

possuindo baixos índices de agressão ambiental substituindo fontes 

tradicionais de energia (petróleo, gás natural, hídrica e carvão 

mineral).  

Os principais resultados do encontro, podem ser destacados: que a 

energia eólica e a fotovoltaica podem ser utilizadas pelas empresas 

produtoras de frutas, que oferecem muitos benefícios para o meio 

ambiente e para as finanças das empresas e produtores.  

Ações que envolvem diferentes segmentos, neste caso, 

instituições de ensino superior, empresários, produtores e 

técnicos são importantes pela contribuição que promovem. Foi 

apresentado que nas áreas pequenas é recomendado utilizar 

energia fotovoltaica e para grandes áreas, desde que atenda as 

condições técnicas, a energia eólica se apresenta como melhor 

opção, em especial pelo custo benefício. 


