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RESUMO 

O presente trabalho busca a substituição da energia elétrica de uma fábrica de 

sorvetes por uma fonte alternativa de energia que seja sustentável e reduza um dos 

maiores custos da empresa. Foram consideradas três fontes de energia, a solar, a 

eólica e o biogás, e a partir do levantamento da demanda energética da fábrica será 

proposta a melhor alternativa para suprir a necessidade fabril. 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVOS 

Propor alternativas para o sistema de geração de energia em uma empresa de             

sorvetes de modo a trazer maior estabilidade e constância na sua alimentação.  

Recomendar a utilização de energias renováveis de tal maneira que seja possível            

suprir parte da necessidade de energia da fábrica, reduzindo um dos principais            

custos da empresa. 

1.2 DESENVOLVIMENTO 

Dentro da revisão bibliográfica, três temas principais foram abordados para o           

desenvolvimento de propostas para a substituição da energia elétrica por energias           

alternativas, que tornem seu fornecimento mais constante e eficiente. Na seção 2.1            

será apresentado o conceito da energia solar, tanto para geração de energia elétrica             

como térmica. Em seguida, a seção 2.2 abordará toda a compreensão de energia             

Eólica. Por fim, a seção 2.3 apresentará o tema de geração de energia por meio do                

biodigestor, trazendo a última diretriz teórica utilizada no projeto. 

1.3 ENERGIA SOLAR  

De acordo com Braga et al. (2012), a maior fonte de energia terrestre são as               

radiações provenientes do Sol, sendo que 99% desta energia é utilizada pelos            

 
 

 



 

ecossistemas da Terra. Além disso, todas as fontes renováveis vêm, de alguma            

maneira, da energia solar. Existem dois modos de aproveitar tal energia, o modo             

direto ou o indireto. O modo direto vem sendo utilizado para aquecimento, geração             

de energia, entre outros; já o indireto, como o vento ou a vazão de rios, é utilizado                 

em hidrelétricas, por exemplo. 

De acordo com Braga et al. (2012), a energia solar pode ser utilizada para              

aquecimento ou geração de energia elétrica, por meio das células fotovoltaicas.  

1.4 ENERGIA EÓLICA 

A energia eólica tem sido utilizada cada vez mais, especialmente na Europa, devido             

a grande aceitação social e estímulos governamentais e institucionais, motivados          

principalmente por se tratar de uma alternativa limpa, na qual há ausência absoluta             

de emissões de gases, e que apresenta-se como uma fonte inesgotável de energia             

(CUSTÓDIO, 2009). 

1.5 BIOGÁS 

O biogás é uma mistura gasosa combustível, resultante da degradação anaeróbia de            

matéria orgânica em biodigestores. Microrganismos unicelulares são desenvolvidos        

em ambiente anaeróbio e alimentam-se das matérias orgânicas ali presentes, os           

subprodutos da sua digestão são os gases que posteriormente serão utilizados para            

geração de energia. 

A fermentação anaeróbia é um processo sensível e seu sucesso depende do            

balanceamento entre os ácidos orgânicos que resultam no gás metano. Tal           

balanceamento leva em consideração os sólidos voláteis, alcalinidade, pH,         

temperatura e qualidade do material orgânico. 

 
 

 



 

2. METODOLOGIA 

2.1 TIPO DA PESQUISA 

Considerando todas as descrições e explicações dos tipos de pesquisa, pode-se           

dizer que o estudo desenvolvido neste trabalho tem caráter exploratório, com           

abordagem quantitativa. 

O estudo de caso compõe-se por duas fases. Na primeira fase ocorreu um             

levantamento de dados, tanto primários quanto secundários, juntamente com a          

formulação de hipóteses iniciais. Na segunda fase ocorreu a interpretação dos           

fenômenos estudados e melhorias e/ou alternativas propostas para a empresa. 

4. RESULTADOS 

4.1 Identificação das máquinas e equipamentos 

4.1.1 Grupo de unidades externas de refrigeração 

4.1.1.1 Evaporador Câmara Resfriada 1 

4.1.1.2 Evaporador Câmara Resfriada 2 

4.1.1.3 Evaporador Produção 1 

4.1.1.4 Evaporador Produção 2 

4.1.1.5 Evaporador Produção 3 

4.1.1.6 Evaporador Sala de Frutas  

4.1.1.7 Evaporador Sala de Embalagem 1 

4.1.1.8 Evaporador Sala de Embalagem 2 

4.1.1.9 Evaporador Câmara Congelada 1 
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