
Avaliação de Ciclo de Vida de sistemas de 
geração de energia elétrica mais limpa: uma 

análise de produção científica 
 

Murillo Vetroni Barros 
Cassiano Moro Piekarski 

Rodrigo Salvador 



• Fontes renováveis e sua importância 
• Fontes não renováveis 
• ACV 
• Desempenho ambiental 
• Objetivo: realizar uma análise sistematizada científica na Avaliação 

de Ciclo de Vida de sistemas de geração de energia elétrica. 

Introdução 



• Palavras-chaves:    - “LCA + Electric* Mix*” e  
       -“LCA + Electric* Energy + Life Cicle 

Assessment + Energy Production” 
• Resultaram na análise de 26 artigos no total 
• Dos quais apresentam JCR≥3 
• Auxílio da técnica conhecida como Methodi Ordinatio 

 

Métodos 



• Şengül et al., (2016) elaborou na Turquia (signatária do Protocolo 
de Quioto) um estudo de potenciais impactos ambientais 
utilizando os métodos CML, TRACI e ReCiPe 
– Um dos países mais ricos do mundo em termos de recursos de energia 

geotérmica 

• No Reino Unido, Raugei et al., (2016) mostrou que: carvão (37,0%), 
gás natural (26,7%) e nuclear (19,1%) são as principais fontes de 
geração de energia elétrica no país. No Brasil, segundo MME, 
(2016), obtém-se: carvão (4,5%), gás natural (12,9%) e nuclear 
(2,4%), a principal é hidrelétrica. 

 

Estudos de ACV em matrizes de geração de energia 
elétrica no mundo 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616302852
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421515302226


• A análise de ACV realizada em Portugal foi para compreender a demanda 
futura de eletricidade e reduzir potenciais impactos ambientais. Nos 
últimos 10 anos, a energia renovável mais do que dobrou sua capacidade 
de produção, impulsionado pelos investimentos na fonte eólica. Métodos 
como, IPCC 2007 e CML foram usados para compor o estudo (GARCIA; 
MARQUES ; FREIRE et al., 2014). 

• O estudo feito na Polônia, teve como um dos resultados a necessidade de 
atingir uma redução de 20,0% nas emissões de CO2  até 2020 no país. 
Além disso, verificou-se na análise que as maiores emissões de GEE estão 
relacionadas com a produção de energia elétrica a partir do carvão 
(LELEK et al., 2016). 

 

Estudos de ACV em matrizes de geração de energia 
elétrica no mundo 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261914008782
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261914008782
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261914008782
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261914008782


 

Resultados 





• Maioria dos trabalhos é internacional, com foco principal nos 
países europeus 
 

• IPCC 2007, ReCipe, CML, Impact 2002+, CED 
 

• Segundo BERRILL et al., (2016) o aumento de fontes renováveis 
como a eólica e a solar irão criar aspectos positivos além das 
reduções das emissões de GEE. 

Resultados 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261914008782


• Já estão sendo desenvolvidos estudos científicos internacionais de 
alto impacto 
 

• Estudos realizados utilizando ACV foram para gerar conhecimento 
sobre o sistema e apoiar decisões futuras e políticas públicas 
 

• Segundo os estudos apontam que no futuro as principais fontes de 
energia elétrica serão as fontes renováveis (com foco nas energias 
eólica e solar) 

 

Conclusão 
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