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O termo “Energia na Agricultura” é utilizado em vários contextos para expressar o potencial inato 
dos sistemas de produção vegetal e/ou animal em executar trabalho por meio de uma série de 
transformações energéticas. Embora o termo ENERGIA NA AGRICULTURA possa ser desconhecido para 
alguns, o conceito de energia no sistema agropecuário já existe há muitos anos. Na produção e nos 
resíduos, o sistema é a fonte de energia. 

Atualmente, qual é a Energia do Agro… para o Agro…? 

Neste questionamento nasce a importância desta Edição Especial da revista ENGENHARIA AGRÍCOLA, 
que tem como principal objetivo estimular a publicação do conhecimento produzida de caráter técnico-
científico da SBEA - Associação Brasileira de Engenharia Agrícola. 

Queremos que, nesta Edição Especial, os pesquisadores forneçam as informações sobre a  

Energia do Agro… para o Agro…. 

Nos processos de produção vegetal e animal são utilizadas inúmeras formas de energia, cada uma delas 
representa uma gama enorme de aplicações, sem falar dos processos e transformações envolvidas. Devido à 
iminente redução da oferta de fontes não renováveis de energia, temos que ter o foco na Energia da 
Agricultura e desvendar cientificamente o uso de energias renováveis, como as culturas energéticas. Quais são 
as culturas energéticas potenciais? Quais são as culturas potenciais para produzir combustível? Qual é a 
energia potencial do biodiesel? Como a biomassa gera eletricidade e produz combustíveis e outros produtos 
de consumo? Como ocorrem os tipos de energia e como elas atuam e se inter-relacionam nas transformações 
energéticas na área das Ciências Agrárias? 

Participe desta Edição Especial - Energia na Agricultura! 

Envie seu trabalho até 31 de agosto de 2022 

Os trabalhos relativos à revista Engenharia Agrícola estão centrados na sede da SBEA e os artigos recebidos 
seguirão os trâmites estabelecidos entre a Diretoria Executiva e a Diretoria Técnica-Científica.  

Siga o procedimento na recepção do ScholarOne 

https://mc04.manuscriptcentral.com/eagri-scielo 

atendendo às Diretrizes da revista: 
http://www.engenhariaagricola.org.br/ 

Por favor, inserir na Nota de Cabeçalho - na primeira página e na Cover Letter - a frase: 
Edição Especial - Energia na Agricultura 
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