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INTRODUÇÃO

A matriz energética nacional apresenta uma significativa diversificação de 
fontes de energia em sua estrutura. Apesar disso, a oferta interna de energia está 
alicerçada, em termos quantitativos, em um pequeno grupo de fontes de energia, 
por exemplo, a energia hidráulica e os combustíveis fósseis. Nesse sentido, a busca 
por fontes de energia alternativas às convencionais já utilizadas permite o estabe-
lecimento de uma malha mais segura para o suprimento de energia em todos os 
setores de consumo.

A adoção de fontes renováveis em sistemas de suprimento de energia per-
mite tanto a diversificação da matriz, como a edificação de um sistema de geração 
de energia mais sustentável. Além disso, facilita a geração distribuída de energia 
com o benefício de reduzir perdas de transmissão e viabiliza a produção de energia 
junto ao local de consumo da mesma. 

A energia solar é uma das fontes mais promissoras nos quesitos sustenta-
bilidade e segurança, tanto no que se refere à geração de energia elétrica, como ao 
aquecimento de água. Além disso, as características da distribuição do potencial 
de energia solar no território nacional estão entre as melhores do globo.  

A biomassa é uma das fontes de energia renováveis mais presentes na 
matriz energética nacional e possui ampla diversidade de aproveitamento, sendo 
utilizada tanto em sistema de gaseificação da madeira, como em sistema de bio-
digestão anaeróbica para a produção de biogás. Na grande maioria das formas de 
utilização podem ser observados fatores relativos à sustentabilidade e à segurança 
no processo de geração de energia. 

Nos últimos anos, os biocombustíveis têm alcançado destacada partici-
pação na redução do consumo de combustíveis fosseis, seja pelo uso do etanol 
em veículos automotores, pela adição de etanol na gasolina, ou pela adição de 
biodiesel ao diesel. Ambos, etanol e biodiesel, são renováveis e possuem fatores 
de sustentabilidade bem caracterizados, além de segurança e redução de impactos 
ambientais quando comparados com os combustíveis de origem fóssil.



10

Essas fontes renováveis estão relacionadas direta ou indiretamente com o 
campo de pesquisa no âmbito da agroenergia e são objetos de estudos de diversos 
pesquisadores, aqui no Brasil e em todo o mundo. O Brasil possui um dos maiores 
potenciais para o desenvolvimento e utilização da agroenergia em todos os seus 
aspectos.

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia de Energia 
na Agricultura possui sua área de concentração em agroenergia, pela importância 
que ela apresenta em termos estratégicos para a diversificação da matriz energética 
nacional. As três linhas de pesquisa do Programa estão relacionadas com as fontes 
renováveis de energia, biomassa, culturas energéticas e biocombustíveis. Dessa 
forma, a produção científica no Programa é vasta, qualificada e diversificada no 
âmbito das fontes renováveis aplicadas à agroenergia.

  Nesse contexto, este terceiro volume do livro “Fontes Renováveis – Agroe-
nergia” foi elaborado com a finalidade de ampliar a produção científica do Programa 
na área de agroenergia no que tange às principais fontes renováveis de energia, que 
são objetos de estudos, revisões e atualizações dos docentes e discentes do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia de Energia na Agricultura.


