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Introdução: O cenário atual da produção de energia elétrica dá sinais de esgotamentos,
principalmente pela falta de chuva em várias regiões do Brasil. Nesse contexto
procurar outras fontes de energia sustentáveis se mostra algo muito importante, por
esse e outras motivos a geração de energia elétrica através de fontes de biomassa se
mostra um recurso barato e renovável. A biomassa é toda matéria orgânica que pode
ser transformada em energia, já se usa a cana-de-açúcar como fontes de energias a
muitos anos. Mas o mesmo pode ser feito com outras fontes de biomassa como cascas
e resíduos de comida. Objetivo: Analisar o potencial de diversas fontes de biomassa
comparadas com a biomassa da cana-de-açúcar.  Metodologia: Foi realizado,
inicialmente, um estudo bibliográfico, a fim de determinar as melhores formas de
análise de biomassa e adequá-las ao estudo proposto no projeto. Em seguida, utilizada
a metodologia sendo utilizada é das Normas NBR 8112 (Carvão Vegetal – Análise
Imediata) e E 871, onde foram testadas  quatro fontes de biomassa,  a casca de coco, a
casca de amendoim, os resíduos de comida (arroz), e o bagaço de cana de açúcar. Os
testes realizados foram análises de umidade, teor de volatilidade, teor de cinzas, teor de
carbono fixo e poder calorifico. Resultados: Os resultados se mostram promissores
quando comparados com a cana-de-açúcar (fonte de biomassa que já é bastante
utilizada), a casca de coco e a casca de amendoim apresentaram-se como  boas fontes
de biomassa por terem baixo teor de umidade, já para os restos de comida (arroz)
obteve-se um valor elevado de umidade.  Conclusão: Até o presente momento é
possível concluir que é viável a utilização de outras fontes de biomassa para a geração
de energia elétrica, o que reaproveitaria resíduos que hoje são descartados. 
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