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 Sobre a LMDM 

 

A LMDM é uma empresa de consultoria especializada 

em serviços públicos, com foco nos setores de energia 

elétrica, saneamento básico, distribuição de gás e 

transporte público. 

 

Com sede em Curitiba – Paraná, conta com um corpo 

técnico composto por engenheiros de diferentes 

especialidades, economistas, advogados e contadores. 

 

Desde 2010 nos envolvemos em projetos que somaram 

mais de R$40 bilhões em investimentos, atuando tanto 

ao lado dos poderes concedentes (governo federal, 

estadual ou municipal) quanto ao lado de agências 

reguladoras e concessionárias, sempre buscando o 

equilíbrio econômico-financeiro “ótimo” das concessões 

e contribuindo para o desenvolvimento da infraestrutura 

nacional. 

 

Acesse www.lmdm.com.br e conheça nossas linhas de 

serviço e principais clientes atendidos. 
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No ano de 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL regulamentou o mercado de micro e minigeração 

distribuída e desde então o crescimento de instalações de sistemas, especialmente fotovoltaicos, têm sido bastante expressivo 

tendo previsões otimistas para o futuro a curto, médio e longo prazo. Face ao contexto, o presente estudo teve como objetivo 

endereçar a seguinte pergunta:  

 

Do ponto de vista de emissões de gases danosos à atmosfera e efeitos diversos nos demais sistemas ambientais e de 

saúde humana e frente à atual composição da matriz de geração de energia elétrica no Brasil (onde a geração hidrelétrica 

é predominante), a expansão da fonte fotovoltaica via micro e minigeração fotovoltaica distribuída é uma opção 

interessante? 
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1. Introdução 

 
A geração de energia solar fotovoltaica é caracterizada pela 

conversão direta da irradiação solar em eletricidade, por meio de 

células solares que provocam o efeito fotovoltaico, capaz de criar 

corrente elétrica após exposição do material à luz. A importância da 

energia solar fotovoltaica no mundo tem crescido de forma 

significativa nos últimos anos, devido aos avanços tecnológicos dos 

sistemas de geração desta modalidade de energia, à forte redução 

de custos, ao imenso potencial técnico de aproveitamento, à 

necessidade de geração de energia através de fontes limpas 

renováveis para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, entre 

outros motivos.  

 

A trajetória da tecnologia fotovoltaica pode ser dividida em quatro 

fases: Na primeira fase, as células fotovoltaicas eram utilizadas em 

aplicações espaciais. Na segunda fase, ocorrida na década de 1970, 

como consequência das crises do petróleo, a fotovoltaica começou 

a se viabilizar economicamente no atendimento de áreas terrestres 

isoladas, utilizada em conjunto com baterias. No final da década de 

1990, alguns países lançaram programas de estímulo à geração 

fotovoltaica conectada à rede, em conjunto com o pagamento de 

tarifas-prêmio pela energia gerada por esses sistemas. Tais 

medidas levaram a uma forte redução dos custos dos sistemas 

fotovoltaicos, viabilizando ao longo da década atual o terceiro 

estágio de desenvolvimento: paridade tarifária na geração 

distribuída. Esse estágio deve ser alcançado na maior parte do 

mundo até 2020. A última fase de desenvolvimento começa a se 

materializar atualmente, com a energia fotovoltaica se tornando 

competitiva com fontes convencionais de energia na geração 

centralizada. Estima-se que esse estágio se realize principalmente 

nos meados da próxima década. 

 

 
1.1 Panorama mundial  

 

A fonte solar representou apenas 1% do total da energia elétrica 

produzida no mundo em 2014. No entanto, o uso das tecnologias 

para geração elétrica que utilizam o Sol como fonte têm crescido 

substancialmente nos últimos anos, especialmente a fotovoltaica, 

que passou de 3,7 GWp para 177 GWp, entre 2004 e 2014 – 

crescimento anual de 47%. Tal crescimento foi promovido por 

generosos subsídios à fonte, principalmente em países europeus, 

em especial na Alemanha, na última década. Porém, a Europa foi 

deixando de liderar o número de instalações a partir do momento em 

que reduziu os incentivos. Dessa forma, observa-se uma 

transferência da liderança no número de instalações para países 

asiáticos, principalmente a China conforme pode ser melhor visto na 

figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Evolução da Capacidade Fotovoltaica Acumulada no Mundo 
(Fonte: EPIA, 2014; IEA PVPS, 2015) 

 

 

 

Como referência na América do Sul, nos últimos anos vemos 

destaque para o Chile que tem demonstrado grande crescimento em 

projetos e através da meta 2050, mira futuro crescimento energético 

baixo em emissões, a custos competitivos e resiliente com mais de 

70% advindo de fontes renováveis.  

 

1.2 Panorama Brasil 

Quando abordamos a geração elétrica e mais especificamente as 

fontes renováveis de geração elétrica no Brasil, foi possível 

acompanhar nas últimas décadas o empenho a nível país no 

desenvolvimento e na consolidação de uma estrutura regulatória 

que tem incentivado a inserção e crescimento destas fontes na 

matriz. Todavia, tem chamado atenção nos últimos anos o 

movimento que vêm ocorrendo com relação à geração de energia 

elétrica através de tecnologia fotovoltaica.  

Na tabela abaixo, elaborada pela EPE e apresentado em seu Plano 

Decenal (PDE) 2016 que está em consulta pública, é possível 

melhor visualizar a projeção da evolução da fonte de geração 

fotovoltaica, comparando-se o ano de 2016 com o projetado para 

2024: 

 

Tabela 1 -  Evolução da Capacidade Instalada por Fonte de Geração no Brasil em 
GW 

(Fonte: PDE, 2026 – EPE) 
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Embora neste cenário a geração hidrelétrica ainda predomine na 

matriz brasileira, vemos que parte dela se distribuirá nos próximos 

anos entre as fontes alternativas e renováveis. 

Voltando a discussão para o ano de 2016, já encerrado, 

representantes do governo e de toda a cadeia produtiva 

comemoraram o crescimento da utilização da geração fotovoltaica, 

cuja demanda foi reforçada através do crescimento da modalidade 

de micro e minigeração distribuída.  

O conceito de geração distribuída pode ser melhor definido como a 

instalação de geradores de pequeno porte próximos aos centros de 

consumo de energia elétrica, sendo a iniciativa de instalação 

partidária do consumidor, que inclusive é o principal responsável por 

analisar a relação de custo/benefício do projeto.  

A geração distribuída pode proporcionar diversos benefícios ao 

sistema. Alguns exemplos são a diminuição das perdas associadas 

ao transporte de energia e facilidade de instalação e otimização de 

espaços sem necessidade de alocação de equipamentos em 

grandes áreas. Em contrapartida, os potenciais desafios trazidos 

pela geração distribuída são o possível aumento da complexidade 

de operação da rede, dado o número grande de novas ligações, a 

dificuldade na cobrança pelo uso do sistema elétrico, que aborda a 

questão de como garantir a estabilidade econômico-financeira da 

distribuidora de energia em meio à expansão desta modalidade, a 

eventual incidência de tributos e a necessidade de alteração dos 

procedimentos das distribuidoras para operar, controlar e proteger 

suas redes.  

No tocante a esta modalidade o órgão regulador do setor elétrico, a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), publicou em 2012 a 

Resolução Normativa nº 482 (atualizada pela  Resolução Normativa 

nº 687 em 2016) que estabeleceu as condições gerais para a 

modalidade no país, assim como o sistema de compensação de 

energia elétrica através do sistema conhecido como net metering, 

caracterizado por permitir que a energia excedente gerada pela 

unidade consumidora seja injetada na rede da distribuidora, ficando 

um crédito para abater de eventual consumo ativo.  

 

2. Objetivo do estudo  

 

Os últimos anos tem trazido debates intensos sobre as evidências 

da conexão entre mudanças climáticas e o chamado efeito estufa, 

com consequente aquecimento global.  

 
Cientistas têm construído cenários associados às mudanças 

climáticas que incluem, entre suas consequências, secas, drástica 

queda da produção agrícola, redução da cobertura florestal, 

elevação do nível do mar, redução dos lençóis freáticos e 

pronunciadas variações do clima no curto prazo, tais como 

tempestades, nevascas, furacões, ondas de calor, etc.  
 

Face ao contexto exposto, o presente estudo teve como objetivo 

endereçar a seguinte pergunta: 

   

Do ponto de vista de emissões de gases danosos à atmosfera e 

efeitos diversos nos demais sistemas ambientais e de saúde 

humana e frente à atual composição da matriz de geração de 

energia elétrica no Brasil (onde a geração hidrelétrica é 

predominante), a expansão da fonte fotovoltaica via micro e 

minigeração fotovoltaica distribuída é uma opção interessante? 

 

Não foi objetivo do estudo adentrar as especificidade e eventuais 

limitações de cada fonte no tocante à segurança de fornecimento, 

questões de intermitência, etc. mas tão somente aproveitar-se do 

crescimento do interesse em âmbito nacional pela geração através 

de fontes solares, especificamente por meio da modalidade de 

geração distribuída, avaliando esta fonte do ponto de vista ambiental 

e sob a ótica do método de avaliação do ciclo de vida (ACV) e 

comparando os resultados com aqueles relacionados à geração 

hidrelétrica, que é predominante na matriz.  

 

3. Avaliação do ciclo de vida - ACV 

 

O método de avaliação do ciclo de vida (ACV) é uma técnica de 

análise e gestão ambiental relativamente nova que ganhou maior 

notoriedade nas décadas de 80 e 90. A técnica consiste em 

inventariar as entradas e saídas de um sistema de produto e avaliar 

os impactos ambientais potenciais ao longo do ciclo de vida daquele 

produto. As etapas gerais seguidas nesta avaliação são:  

 

1) Definição de objetivo e escopo;  

2) Análise de inventário;  

3) Avaliação de impacto; e  

4) Interpretação. 

 

Para fins de análise somente dos efeitos na geração (tentando 

excluir ao máximo efeitos adicionais advindos de transmissão, etc.) 

do ponto de vista da avaliação para geração fotovoltaica foi 

considerado cenário de 1.000 (mil) sistemas de microgeração de 

energia fotovoltaica, instalados em um condomínio localizado em 

Foz do Iguaçu (PR), com capacidade instalada de 2 kWp cada, com 

painéis fabricados na China (que representa atualmente o maior 

mercado fornecedor deste tipo de equipamentos) e levando em 

consideração toda a logística do processo de produção e importação 

dos equipamentos com transporte para o Brasil, comparando os 

resultados dos diversos impactos ambientais com aqueles 

decorrentes do processo de construção, operação e manutenção da 

usina hidrelétrica de Itaipu para o fornecimento de energia elétrica 

equivalente.  
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4. Escopo e principais definições 

4.1 Sistemas de produto   

 

A avaliação do ciclo de vida do produto escolhido foi a geração de 1 

kWh de energia e levou em consideração o sistema daquele 

produto, ou seja, os processos elementares compostos de fluxos de 

produtos intermediários ligados entre si e que geram o produto.  

 

A seguir apresentamos os sistemas de produto estudados: 

 

a)  Sistemas de microgeração fotovoltaico distribuído instalado em 

telhados residenciais no município de Foz do Iguaçu, PR 

 

A potência instalada considerada para cada sistema foi 2 kWp com 

geração mensal de 250 kWh. A eletricidade gerada é consumida 

individualmente nas próprias residências e o sistema é composto 

pelos seguintes componentes:  

 Painéis solares: Fabricados na cidade de Tianjin, China e com 

base na tecnologia de silício policristalino; 

 Balance of System (BOS): Composto pelos painéis elétricos, 

componentes elétricos, inversores e sistema de estrutura para 

montagem. 

 

Os dados referenciais usados para a composição dos inventários de 

entradas e saídas dos processos de produção dos painéis solares, 

incluindo os processos intermediários de extração do silício, 

purificação, produção das pastilhas e produção das células 

fotovoltaicas, inerentes à fronteira escolhida foram obtidos dos 

trabalhos publicados por Diao e Shi (2011) e Hou e Zhao (2014).  

 

b) Usina hidrelétrica de Itaipu  

 

   A usina hidrelétrica de Itaipu instalada no Rio Paraná, na cidade 

de Foz do Iguaçu, foi construída entre 1974 e 1986. Em 1984 iniciou 

operação da primeira turbina com subsequentes obras que se 

estenderem até 2004 (RIBEIRO E DA SILVA 2010). A usina possui 

capacidade instalada de 14 GW. 

 

Os dados referenciais usados para a composição dos inventários de 

entradas e saídas para a fronteira definida para este sistema de 

produto foram obtidos do trabalho publicado em 2010, por Ribeiro e 

da Silva da Universidade de São Paulo.  

 
 
4.2 Função e unidade funcional 

 

Como o estudo em questão avaliou o produto “energia gerada”, foi 

adotado como unidade funcional 1 KWh de energia gerada tanto 

para os sistemas fotovoltaicos distribuídos como também para a 

usina de Itaipu.  

 

Conforme já mencionado, a título de simplificação, não foram 

considerados no sistema de produto a construção de linhas de 

transmissão para escoamento de energia gerada pela usina de 

Itaipu, pois convencionou-se que o condomínio com consumidores 

da energia está localizado nas proximidades da subestação elétrica 

da usina. 

 

 

4.3 Fronteira dos sistemas estudados 

 

Parte importante da aplicação da técnica de avaliação do ciclo de 

vida além da definição do(s) sistema(s) de produto(s) estudado(s) é 

a determinação de quais processos elementares do sistema de 

produto serão incluídos na avaliação. 

 

4.3.1 Sistema de microgeração fotovoltaico  

Para o sistema de microgeração fotovoltaivo a fronteira estabelecida 

na avaliação do ciclo de vida realizado contemplou os processos 

listados a seguir. Apresentamos também, em seguida, o fluxograma 

dos processos englobados na fronteira estudada:  

1) Extração do silício; 

2) Purificação do silício; 

3) Produção da pastilha de silício (wafer); 

4) Produção da célula fotovoltaica policristalino; 

5) Produção do painel fotovoltaico policristalino; 

6) Transporte rodoviário dos painéis do fornecedor para o Porto 

Tianjin, China; 

7) Transporte marítimo dos painéis do Porto de Tianjin, China, para 

o Porto de Santos, Brasil; 

8) Transporte rodoviário dos painéis do Porto de Santos para Foz 

do Iguaçu; 

9) Produção da estrutura de montagem nos telhados; 

10) Produção do inversor;  

11) Produção dos componentes elétricos; 

12) Transporte rodoviário dos fornecedores de estrutura, 

componentes e inversor elétrico para Foz do Iguaçu; 

13) Construção do sistema fotovoltaico com instalação dos painéis, 

inversores, componentes elétricos e sistema de montagem. 

Figura 1 – Fluxograma – Processos para Construção Sistema Fotovoltaico 
(Fonte: Elaboração Própria) 

 

 
 

 

4.3.2 Usina hidrelétrica de Itaipu  

No tocante à usina hidrelétrica de Itaipu, a fronteira do sistema 

conforme proposto por Ribeiro e da Silva (2010) engloba os 
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principais processos envolvidos desde o início da construção até o 

período de operação e manutenção, neste trabalho previsto em 30 

anos. As informações coletadas possuem como data-base o ano de 

1977 que é a indicação temporal de quando a maior parte dos 

materiais para construção da usina foram comprados. Tal qual 

proposto pelos autores originais do estudo, importante mencionar 

que na fronteira estabelecida não foram considerados os processos 

e materiais aplicados na construção da vila dos trabalhadores e 

canteiro de obras, mas tão somente o empregado na construção do 

empreendimento em si.  

 

Os principais processos considerados foram: 

1) Produção do cimento; 
2) Produção do concreto; 
3) Terraplenagem;  
4) Construção da usina; 
5) Processo de operação e manutenção da usina. 

A seguir, apresentamos o fluxograma dos processos relacionados à 

fronteira do sistema para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu: 

 
 

Figura 2 – Fluxograma – Processos para Construção e Operação Usina 
Hidrelétrica de Itaipu 

(Fonte: Ribeiro e da Silva, 2010) 
 

 
 

 

4.4 Abordagem dos sistemas 

 

Para ambos os sistemas, foi adotado o método de abordagem 

atribuicional, o qual descreve os impactos ambientais potenciais que 

podem ser atribuídos a um sistema e/ou um produto ao longo do seu 

ciclo de vida.  

 

Utilizam-se dados históricos, mensuráveis, baseados em fatos, de 

conhecidas incertezas, e incluem-se todos os processos 

identificados com contribuição relevante para o sistema sendo 

estudado. 

 

 

 

 

 

4.5 Outras definições do escopo 

 

 

A seguir apresentamos outras definições e premissas que foram 

adotadas na composição dos inventários e posterior avaliação dos 

impactos, segundo os dados usados: 

 

 Potência de cada sistema fotovoltaico: 2 KWp 

 Potência de 1 (uma) placa FV: 186 W 

 Energia mensal gerada: Aprox. 250 kWh 

 Área em metro quadrado de 1 (uma) placa FV: 1,64 

 Peso de 1 (uma) placa FV: 19,9 kg 

 Número de placas por telhado: 8 placas / 13,12 metros 

quadrados / 159,2 kg 

 

A mensuração da quantidade de módulos necessários para atender 

à geração mensal de 250 kWh/mês foi feito utilizando o software 

PVSYST V.6.49 onde para o município de Foz do Iguaçu, PR 

apresentou irradiação média de 1.811 kWh/m2 e eficiência dos 

módulos fabricados na China de 15,4%, conforme diagrama 

apresentado abaixo onde é possível enxergar também todas as 

perdas do sistema e geração final real: 

 

Figura 3 – Diagrama de Perdas Anuais do Sistema FV com geração de 3.000 
kWh/ano instalado em Foz do Iguaçu, PR 

(Fonte: Simulação realizada no software PVSYST V6.49) 
 

 
 

 Inversor fotovoltaico: 2.500 W 

 Instalação dos painéis FV: Em telhado inclinado  

 

Temporal: Do ponto de vista temporal, o estudo de ACV abrangeu 

os impactos ambientais na fase de fabricação, transporte, instalação 

dos sistemas fotovoltaicos e da usina de Itaipu na fase de 
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construção e operação e manutenção, por um período de 30 anos. 

Este período foi escolhido por representar a estimativa de vida útil 

de um sistema fotovoltaico. Para a usina de Itaipu, os dados foram 

obtidos no artigo dos pesquisadores da USP Ribeiro e da Silva, que 

representavam um período de operação de 100 anos foram 

ajustados para o período temporal pretendido neste estudo.  

 

Transporte do sistema fotovoltaico: Como o presente estudo propôs 

comparar os impactos ambientais entre a geração fotovoltaica 

(através da microgeração distribuída) e a geração hidrelétrica 

(através da geração pela usina de Itaipu), foi considerado que a 

instalação final e operação dos sistemas fotovoltaicos seria 

realizada na cidade de Foz do Iguaçu, PR que é onde a usina de 

Itaipu está localizada.  

 

Para o cálculo dos impactos ambientais advindos do transporte dos 

componentes dos sistemas fotovoltaicos, foram considerados as 

seguintes premissas: 

 Transporte rodoviário usando caminhão a diesel (baixo enxofre) 

do fabricante dos painéis solares na cidade de Tianjin, China até o 

porto da cidade de Tianjin, China; (distância: 30 km); 

 

 Transporte marítimo via navio de carga dos painéis solares do 

porto de Tianjin, China até o porto de Santos, Brasil (distância: 

17.817 km); 

 Transporte rodoviário usando caminhão a diesel (baixo enxofre) 

dos painéis solares do porto de Santos, Brasil para a cidade de Foz 

do Iguaçu, Brasil (distância: 1.145 km); 

 Transporte rodoviário usando caminhão a diesel (baixo enxofre), 

dos componentes elétricos e sistema de montagem do fornecedor 

até a cidade de Foz do Iguaçu, Brasil (distância: 200 km); 

 Transporte rodoviário usando caminhão a diesel (baixo enxofre) 

dos inversores do fornecedor em São Paulo, Brasil até a cidade de 

Foz do Iguaçu, Brasil (distância: 1.060 km). 

Foi utilizado o software GREET para obtenção dos dados de 

transporte rodoviário para o item: HD truck combination Long-haul 

CIDI - LS diesel  

 

Para efeitos de cálculo de peso transportado foram considerados os 

pesos por componente do sistema FV conforme tabela a seguir: 

 
Tabela 2 – Informações de distância e peso para cálculo dos componentes de 

transporte 
(Fonte: Elaboração Própria) 

 

5. Resultados parciais FV, por categoria de impacto  

 

 

No tocante a emissões de gases de efeito estufa, que provocam 

aumento ou queda da temperatura da baixa atmosfera em níveis 

muito diferente dos normais, vemos que o processo de purificação 

do silício se destaca como sendo o mais prejudicial para esta 

categoria de impacto. Todavia, em termos de emissões de gases 

que geram acidificação o processo de purificação representa pouco 

frente ao processo de extração do silício que lidera as emissões dos 

gases danosos. Chamou atenção também nos resultados o impacto 

que o processo de montagem possui gerando alta liberação de 

gases danosos à camada de ozônio.  

 

 

6. Análise comparativa dos resultados de geração FV com 

geração hidrelétrica 

 

 

O questionamento proposto e pesquisado pelo presente estudo é 

se, do ponto de vista ambiental e frente à atual composição da matriz 

de geração de energia elétrica no Brasil (onde a geração hidrelétrica 

é predominante), o crescimento da modalidade de micro e 

minigeração fotovoltaica distribuída apresenta-se como opção 

interessante. 

 

Na tabela a seguir, apresentamos os resultados por kWh de energia 

gerada e considerando emissões advindos da construção da usina 

hidrelétrica de Itaipu e a montagem e construção de 1.000 sistemas 

de microgeração fotovoltaico distribuída instalados na cidade de Foz 

do Iguaçu, PR e operação de Itaipu por 30 anos: 

 
Tabela 3 – Emissões totais por fonte de geração, classificados por categoria de 

impacto ambiental  
(Fonte: Elaboração Própria) 

 

 
 

Comparando ambas as fontes de energia, e considerando que cada 

categoria de impacto recebeu um número de referência, a seguir 

apresentamos gráfico com o comparativo entre as fontes, por 

categoria de impacto. Como os dados de emissões podem ser 

bastante discrepantes entre si e com diferença grande de casas 

decimais, para efeitos de escala e para permitir melhor visualização 

do leitor, os dados foram normalizados.  

 

 

 

 

Painel fotovoltaico Materiais e estrutura Inversores

Quantidade unidades 8.000 1.000 1.000

Peso Unitário Kg 18,5 6,0 156,9

Palete % 6,0 6,0 6,0

Peso Total ton 156,9 178,0 18,6

Distância (Km) 30

Peso x Dist. (Km.ton) 4.706

Distância (Km) 17.817

Peso x Dist. (Km.ton) 2.795.131

Distância (Km) 1.145

Peso x Dist. (Km.ton) 179.628

Distância (Km) 200 1.060

Peso x Dist. (Km.ton) 35.595 19.663

Transporte terrestre fábrica

Transporte marítimo 

Transporte terrestre nacional - Paineis

Transporte terrestre nacional - Outros

Const/Oper. (KW) Const/oper. (KWH)

1 Acidificação kg SO2 eq. 1,24E+04 1,38E-04 4,31E-04

2 Mudanças Climáticas kg CO2 eq. 2,10E+06 2,33E-02 1,27E-01

3 Depleção de recursos abióticos - elementos, reservas kg antimony eq. 1,59E+00 1,77E-08 8,59E-06

4 Depleção de recursos abióticos - combustíveis fósseis MJ 2,27E+07 2,53E-01 1,56E+00

5 Eutrofização kg PO4--- eq. 1,26E+03 1,41E-05 6,66E-02

6 Ecotoxicidade aquática de água doce kg 1,4-dichlorobenzene eq. 3,07E+05 3,41E-03 1,05E-03

7 Toxicidade Humana kg 1,4-dichlorobenzene eq. 4,17E+06 4,63E-02 4,13E-02

8 Ecotoxicidade aquática marinha kg 1,4-dichlorobenzene eq. 5,51E+10 6,12E+02 2,48E+01

9 Esgotamento da camada de ozônio kg CFC-11 eq. 4,19E-02 4,65E-10 3,50E-09

10 Oxidação fotoquímica kg ethylene eq. 6,03E+02 6,70E-06 4,41E-05

11 Ecotoxicidade terrestre kg 1,4-dichlorobenzene eq. 3,68E+04 4,09E-04 3,63E-04

#

Resultados ACV 1.000 unidades fotovoltaícas X Usina Itaipu (Unidade Funcional: 1 Kwh)

Fotovoltaica
Hidrelétrica 

Itaipu (KWH)
Categoria de Impacto Unidade de Referência
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                 Gráfico 2 -  Comparativo de emissões entre a fonte de geração FV 
considerando 1.000 sistemas de 2 KW FV instalados com fonte de geração 

hidrelétrica de Itaipu, por categoria de impacto ambiental e na unidade funciona 
de 1 kWh gerado 

(Fonte: Elaboração Própria) 
 

 
 

 

6.1. Hotspots ambientais dos processos de fabricação dos 

painéis FV e análise de sensibilidade 

 

Objetivando trazer maior robustez às analises propostas no presente 

estudo, buscou-se identificar os principais hotspots ambientais 

(fluxos e processos específicos do sistema de produto que geram 

maior “carga ambiental”) dos inventários gerados para os fluxos e 

processos que constituem a construção de 1.000 sistemas de 

microgeração fotovoltaica distribuída.  

 

Ponto que chamou atenção na análises das maiores cargas 

ambientais por fluxo de materiais e processos de fabricação do 

módulo (painel) FV e processo final de construção de 1.000 sistemas 

FV foi a categoria de impacto “Mudanças Climáticas” cujos 

resultados específicos de contribuições de carga ambiental, tanto do 

ponto de vista do fluxo como de processo, demonstraram vir do 

processo de geração de eletricidade com alta emissão de gases de 

efeito estufa, com destaque especial para o dióxido de carbono 

conforme demonstrado nas tabelas abaixo: 

 
Tabela 4 – Materiais/Substâncias que mais impactam na categoria “Mudanças 

Climáticas” 
(Fonte: Elaboração Própria) 

 
 

Tabela 5 – Processos que mais impactam na categoria “Mudanças Climáticas” 
(Fonte: Elaboração Própria) 

 
 

Como boa parte da geração de energia elétrica na China advém de 

usinas termoelétricas à carvão, foi razoável concluir que boa parte 

da carga ambiental referente a emissão de gases de efeito estufa 

vem da modalidade de geração de eletricidade. Como pode ser 

visualizado na tabela 5 anterior, em termos de processo, 82,5% da 

carga ambiental que gera emissões de gases de efeito estufa, que 

por sua vez provocam alterações significativas na temperatura da 

Terra, ocasionando mudanças climáticas, vem da forma como é 

gerada a eletricidade consumida nos processos de fabricação dos 

painéis FV na China. O ponto da modalidade de geração 

termoelétrica à carvão como maior impactante é corroborado 

quando vemos que 92,4% dos efeitos que afetam as mudanças 

climáticas vem da emissão de dióxido de carbono através da queima 

de carvão para geração de eletricidade. É possível visualizar 

também que, embora o processo de construção dos 1.000 (mil) 

sistemas FV englobe além dos efeitos da produção dos painéis FV 

na China também outros processos como transportes e instalação 

dos demais componentes (inversores, componentes elétricos e 

estruturas de montagem), o maior impacto ocorre nos processos 

produtivos na China. 

 

Portanto, objetivando mais uma vez enriquecer o trabalho e também 

a título de curiosidade, para efeitos de análise de sensibilidade, 

decidiu-se substituir em todos os processos envolvidos na 

fabricação dos painéis FV, a energia gerada em usinas térmicas a 

carvão (China) pela energia hidrelétrica usando como parâmetro 

Itaipu, como se os painéis fossem fabricados no Brasil e verificar os 

efeitos. 

 

No gráfico a seguir apresentamos os principais resultados desta 

substituição: 

 
            Gráfico 3 -  Comparativo de emissões entre construção de 1.000 sistemas 

FV de 2 KW (utilizando como insumo na produção dos painéis a energia 
hidrelétrica ao invés da advinda de térmica a carvão) e energia de Itaipu  

(Fonte: Elaboração Própria) 
 

 
 

 

7. Conclusões 

 

Após análise dos principais resultados obtidos da comparação entre 

a geração de energia elétrica através de 1.000 sistemas FV 

instalados em residências (segundo crescimento da modalidade de 
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micro e minigeração distribuída no Brasil) e a geração de energia 

elétrica através de usina hidrelétrica e levando em consideração 

cenário de construção e operação destes sistemas por 30 anos com 

resultados de ambas as fontes adequados à unidade funcional de 1 

kWh gerado, conclui-se que, embora a energia elétrica gerada 

através da fonte hidrelétrica apresentar vantagem nas categorias de 

impacto ambiental: ecotoxicidade aquática de água doce, água 

marinha e terrestre e toxicidade humana (4 categorias de 11), para 

as demais categorias de impacto a carga ambiental advinda da 

geração elétrica FV é menor (7 categorias de 11).  

 

Ao buscar analisar quais são alguns dos processos e materiais e/ou 

substâncias que são principais contribuintes em termos de carga 

ambiental (hotspots ambientais), verificou-se que mais de 90% das 

emissões que ocasionam o efeito estufa e, portanto, a elevação de 

temperatura da baixa atmosfera em níveis acima dos normais 

segundo discussões ambientais amplamente debatidos em fóruns 

nacionais e internacionais, advém do fato do insumo “eletricidade”, 

presente nos diversos processos produtivos do painel fotovoltaico, 

possuir como fonte a energia térmica a carvão, combustível 

predominante na matriz energética chinesa.  

Considerando que a China tem empregado esforços crescentes 

para “limpar” sua matriz energética, a título de curiosidade, para 

avaliar os efeitos finais nas categorias de impacto de midpoint 

analisadas no estudo, simulou-se os resultados das emissões por 

categoria de impacto ambiental após troca da “eletricidade gerada 

por térmica a carvão” por “eletricidade hidrelétrica” (usando como 

base as referências da usina hidrelétrica de Itaipu que já 

possuíamos) como insumo nos processos produtivos de: extração 

do silício, purificação do silício, produção da pastilha de silício, 

produção da célula fotovoltaica e produção do painel fotovoltaico.  

 

Concluiu-se que, caso os painéis fossem fabricados utilizando-se de 

energia elétrica gerada através de fontes hidrelétricas, os resultados 

já satisfatórios apresentados no AICV considerando produção de 

painéis utilizando-se de energia elétrica, advindo de térmicas a 

carvão, tornam-se ainda mais “viáveis ambientalmente” conforme 

apresentado no gráfico 3. 
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