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A busca pela autossuficiência em geração de energia cresce nos países 

que visam suprir sua demanda interna de energia. Dessa forma, o meio 

mais utilizado para alcançar essa demanda é a diversificação da 

matriz elétrica mediante o uso de fontes alternativas de geração de 

energia, resultando em mais segurança energética e opções mais 

sustentáveis. Diante disso, o objetivo deste estudo é construir um 

levantamento bibliográfico do corpo literário a respeito de Avaliação 

do Ciclo de Vida, Avaliação do Custo do Ciclo de Vida, Avaliação 

Social de Ciclo de Vida e Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo em 

matrizes elétricas. Para tanto, foi utilizado o Methodi Ordinatio para 

classificação dos artigos baseado no ano de publicação, número de 

citações e fator de impacto dos periódicos dos estudos encontrados. 

Para realizar a revisão de literatura, utilizou-se as ferramentas 

EndNote e planilha eletrônica para o gerenciamento dos artigos. 

Foram avaliados 41 artigos, nos quais os resultados apontam as 

principais fontes com potencial de redução de impactos ambientais na 

geração de energia elétrica, tais como, o biogás, a biomassa, a energia 

solar e a eólica. Quanto aos custos do ciclo de vida, uma das opções 

mais viáveis é o uso do biogás. Para a avaliação social, não foram 

encontrados estudos envolvendo somente esta temática, porém os 

trabalhos abordando a avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida 

ressaltaram a preocupação com a geração de empregos e 

disponibilidade de energia à população. Não foram observados 

métodos para integração das dimensões econômica, ambiental e social 

na avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida de geração de 

energia elétrica, sugerindo-se uma recomendação para trabalhos 

futuros nesta área.  
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1. Introdução 

A busca pela autossuficiência em geração de energia elétrica aumenta nos países que visam 

suprir a demanda interna. Dessa forma, um dos meios mais utilizados para alcançar a 

demanda é a diversificação da matriz energética mediante o uso de diferentes fontes de 

eletricidade, resultando em mais segurança à oferta de energia sem intervir nas pressões 

econômicas devido a adversidades climáticas (PACHECO, 2019). 

As fontes de energia renovável podem e devem ser utilizadas de forma sustentável, para gerar 

o mínimo de impacto ambiental possível (PACHECO, 2019). Uma forma de quantificar os 

potenciais impactos ambientais é através do uso da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), uma 

ferramenta de gestão ambiental que permite determinar os impactos ambientais de processo, 

atividades e produtos, por meio da quantificação, podendo gerar proposições de melhorias 

(ZAFEIRAKOPOULOS; GENEVOIS, 2015; BARROS et al., 2019). A ACV é guiada por 

normas de padronização como ABNT NBR 14044 (2009a) e 14044 (2009b). O Custo do 

Ciclo de Vida (CCV) não possui uma padronização por normas, contudo o CCV objetiva não 

só calcular os custos de aquisição de matéria-prima, mas também custos operacionais, de 

manutenção e disposição final (HUNKELER et al., 2008). O CCV pode considerar custos de 

fatores externos, custo-benefício, análise de ponto de equilíbrio, valor agregado, valor 

presente líquido, taxa de retorno de investimento, margem de receitas e outros. 

Além disso, a Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida (ASCV) é incluída na 

perspectiva do ciclo de vida com uma abordagem focada na integração social e econômica e 

suas compensações ao meio ambiente. Essa ferramenta envolve o desempenho ambiental 

dentro do tripé da sustentabilidade (ambiental, social e econômico). Em questões sociais, 

costuma-se utilizar a Avaliação Social do Ciclo de Vida (ACV-S) que avalia o impacto social 

e socioeconômico do homem no sistema social e o sistema de produtos e serviços 

(ZAFEIRAKOPOULOS; GENEVOIS,2015). 

A ASCV permite a construção de indicadores ambientais, sociais e econômicos que podem 

ser utilizados como indicadores de desempenho e auxiliar na tomada de decisão gerencial. No 

contexto desse estudo, torna-se importante a avaliação ambiental na matriz elétrica para a 

geração de energia, bem como as consequências dos impactos sociais e econômicos. 

A literatura apresenta a ocorrência de algumas pesquisas na temática de ASCV aplicado a 

matrizes elétricas ao redor do mundo, tais como, uso de bombas de calor (HUANG; 

MAUERHOFER, 2016), energia fotovoltaica (AXAOPOULOS; FYLLADITAKIS, 2013, LI 
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et al., 2018), proposição de um modelo holístico em termos de energia solar (MOSLEHI; 

ARABABADI, 2016). 

Diante do exposto, o objetivo do estudo é construir um levantamento bibliográfico do corpo 

literário a respeito de Avaliação do Ciclo de Vida, Avaliação do Custo do Ciclo de Vida, 

Avaliação Social de Ciclo de Vida e Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida em 

matrizes elétricas. 

O estudo, portanto, pode ser um importante contribuinte para o setor energético, entidades do 

setor público e para o campo literário, fornecendo informações sobre os três pilares da 

sustentabilidade em termos do ciclo de vida de matrizes elétricas. Além disso, o trabalho é 

sustentado pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável diante das metas de nº 7 (Energia 

limpa e acessível) e nº 13 (Ação contra a mudança global do clima) (ONU, 2015). 

 

2. Metodologia 

Esta seção apresenta as etapas abordadas para a construção do referencial teórico e os 

determinantes para selecionar os artigos estudados para compor a análise do presente estudo. 

O embasamento teórico foi fundamentado em artigos completos e artigos de revisão 

publicados em bases de dados como, Science Direct, Scopus e Web of Science. As 

combinações de palavras-chave utilizadas são destacadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Combinação de palavras-chave de acordo com o tripé da sustentabilidade em termos de ciclo de 

vida 

Ambiental 

("Life Cycle Assessment" OR "Life Cycle Analysis" OR LCA) AND ("electric* 

grid" OR "electric* mix" OR "electric* system" OR "electric* product*" OR 

"electric* generat*" OR "electric* energy") 

Econômica 

("Life Cycle Cost*" OR LCC) AND ("electric* grid" OR "electric* mix" OR 

"electric* system" OR "electric* product*" OR "electric* generat*" OR 

"electric* energy") 

Social 

("Social Life Cycle Assessment *" OR SLCA) AND ("electric* grid" OR 

"electric* mix" OR "electric* system" OR "electric* product*" OR "electric* 

generat*" OR "electric* energy") 

Sustentabilidade 

("Life Cycle Sustainability Assessment" OR "Life Cycle Sustainability 

Analysis" OR LCSA) AND ("electric* grid" OR "electric* mix" OR "electric* 

system" OR "electric* product*" OR "electric* generat*" OR "electric* 

energy") 
Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

A Figura 1 ilustra as etapas que foram tomadas para construir a estrutura bibliográfica. 
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Figura 1 – Seleção do portfólio de estudos 

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

A busca nas bases de dados foi realizada no segundo trimestre de 2018, sem restrição 

temporal. Os artigos encontrados foram exportados para um programa de gerenciamento de 

referências e aplicados dois filtros para seleção. 

Conforme a Figura 1, o primeiro filtro teve como objetivo excluir os artigos repetidos, 

enquanto o segundo filtro ocorreu a exclusão dos estudos que estavam fora da temática deste 

trabalho, mediante leitura dos títulos, palavras-chave e resumos. 

Após isso, foi aplicado o Methodi Ordinatio (PAGANI et al., 2015), de modo que os artigos 

previamente selecionados foram classificados em relação ao número de citações, fator de 

impacto e ano da publicação. 

Observa-se na Figura 1 que na combinação de palavras-chave no âmbito ambiental resultou 

em 27 documentos (descritos na seção 3.1), no econômico 10 (apresentados na seção 3.2), no 

social, zero documentos e na temática de sustentabilidade, quatro documentos (discutidos na 

seção 3.3). 

Portanto, os 41 artigos encontrados foram lidos na íntegra e analisados. Utilizou-se as 

ferramentas EndNote e planilha eletrônica para o gerenciamento dos artigos. A seção 3 

apresenta e discute os documentos encontrados na literatura. 
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3. Resultados e Discussões 

Os artigos descobertos na literatura buscam encontrar diferentes maneiras para redução dos 

impactos ambientais, determinar viabilidade econômica de diferentes instalações de matrizes 

elétricas e avaliar a sustentabilidade das matrizes. 

 

3.1. Avaliação do Ciclo de Vida em Matrizes Elétricas 

As questões ambientalmente sustentáveis são evidenciadas por todo o mundo abordando 

categorias de impacto como depleção abiótica, potencial de aquecimento global, destruição da 

camada de ozônio, oxidação fotoquímica, eco-toxicidade aquática, toxicidade humana, 

acidificação, eutrofização e outros. 

Os estudos envolvendo a avaliação ambiental em matrizes elétricas são apresentados na 

Tabela 2, apontando os autores e a temática de cada estudo. 

Tabela 2 – Temática dos estudos com a abordagem ambiental 

Referência Tema 

Mandegari et al. (2017) 
Eletricidade a partir de lignocelulose disponível em uma 

típica usina de açúcar 

Aye; Widjaya (2006), Lijó et al. (2017) Eletricidade a partir do biogás 

Weldu; Assefa (2017) Eletricidade a partir da biomassa 

Jones et al. (2017) 
Análise do desempenho energético e dos impactos 

associados 

Soam et al. (2017) 
Uso de palha de arroz para produção de biogás e energia 

elétrica 

Ayodele et al. (2017) Potencial da geração de eletricidade usando lixo sólido 

Kommalapati et al. (2017) 
Revisão de estudos de ACV sobre as emissões de 

diferentes sistemas de geração de energia 

Bhat; Prakash (2009), Garcia-Gusano et 

al. (2017) 

Revisão de estudos de ACV envolvendo tecnologias de 

produção de eletricidade 

Goulart Coelho; Lange (2018), 

Consonni et al. (2005) 
Geração de eletricidade mediante o uso de resíduos 

Martin-Gamboa et al. (2018) Impactos ambientais de usinas de energia de gás natural 

Song et al. (2018) 
Emissões da geração de eletricidade local (petróleo, gás 

natural e incineração de resíduos sólidos urbanos) 

Costa et al. (2018) Impactos de uma usina de biomassa 

Taylan et al. (2017) 
Utilizou esterco animal e soro de queijo para fonte 

alternativa de energia 
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Referência Tema 

Hondo (2005) 
Análise dos impactos das tecnologias nucleares, eólicas 

e fotovoltaicas 

Kannan et al. (2006), Fthenakis; Kim 

(2011), Bazán et al. (2018), Luo et al. 

(2018) 

ACV de diferentes tipos de painéis fotovoltaicos 

Ardente et al. (2008), Martínez et al. 

(2009), Weinzettel et al. (2009) 
ACV de turbinas eólicas 

Turconi et al. (2013), Hertwich et al. 

(2014) 
Tecnologias de geração de energia 

Kadam (2002) Geração de eletricidade mediante queima de carvão 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

O uso da ACV para a geração de eletricidade por meio de petróleo, gás natural, energia solar e 

incineração de resíduos sólidos urbanos foi um estudo realizado por Song et al. (2018) para 

estimar as emissões de gases do efeito estufa. A pesquisa apontou que a eletricidade resultante 

do uso do gás natural é mais eficaz para uma redução de emissões a curto prazo e a utilização 

de energia solar é a melhor escolha a longo prazo. 

Lijó et al. (2017) realizaram um estudo na Itália e apontam que a produção de eletricidade a 

partir do biogás implica em benefícios ambientais, além de resultar ganhos na redução de 

recursos não renováveis e minimizar os impactos ambientais, sem afetar o rendimento da 

produção de eletricidade. 

Corroborando com o uso do biogás, o estudo de Soam et al. (2017) na Índia, buscou reduzir 

os impactos ambientais gerados mediante a substituição do carvão por palha de arroz na 

produção de biogás. O estudo concluiu que a tecnologia resulta em maiores benefícios 

relacionados à redução do potencial de aquecimento global. 

Há estudos relacionados à geração de energia mediante incineração dos gases gerados em 

aterros. Ayodele et al. (2017) buscou avaliar o potencial de geração de eletricidade usando 

lixo sólido utilizando a partir da ACV para quantificar os impactos relacionados às emissões 

de gases de efeito estufa, acidificação e potencial de dioxina. Os resultados encontrados 

apontam que a tecnologia utilizando o gás de aterro para geração de energia é a melhor opção 

em termos de potencial de redução carcinogênica medido pelas emissões de dioxina. 
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A ACV também foi utilizada para avaliar o impacto gerado pelo sistema fotovoltaico para a 

geração de energia elétrica. A pesquisa de Kommalapati et al. (2017) nos Estados Unidos, 

apontou que o uso de painéis fotovoltaicos reduz a geração de impactos ambientais. 

Portanto, dentre os artigos analisados, observou-se uma tendência de estudos da ACV na 

produção de energia elétrica a partir do biogás, biomassa, eólica e solar buscando comparar os 

resultados para substituir fontes fósseis por energias renováveis. Pesquisas direcionadas em 

avaliar a produção a partir do biogás ainda parecem ser incipientes neste campo, contudo 

espera-se que novas descobertas contribuam com o setor energético. 

 

3.2. Avaliação do Custo do Ciclo de Vida em Matrizes Elétricas 

No âmbito econômico, o CCV é essencial para uma gestão de ativos sustentáveis e otimizada 

auxiliando na tomada de decisões quando se compara dois projetos. A escolha de 

fornecedores, planejamento de manutenção e tempo de substituição dos equipamentos 

compõem a utilização da ferramenta. A Tabela 3 apresenta os temas dos estudos de CCV 

identificados nesta revisão. 

Tabela 3 – Temática dos estudos com a abordagem econômica 

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 
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Quanto ao uso do CCV, de acordo com a Tabela 3, os estudos buscam indicar uma economia 

de combustível, custos, impostos e tempo de vida útil mediante um investimento de capital 

em matrizes elétricas, como o estudo de Luo et al. (2009), que comparou dois casos, sendo 

um a geração de eletricidade a partir de bioetanol, da cana-de-açúcar, e a geração de 

eletricidade a partir do bagaço. O segundo caso comparou a geração de eletricidade a partir de 

resíduos sólidos. 

O estudo de Santoyo-Castelazo; Azapagic (2014) apresentam uma estrutura de avaliação 

mediante análise de cenários da ACV e do custeio do ciclo de vida. A pesquisa realizada por 

El-Kordy et al. (2002), avaliaram economicamente três fonte de geração de energia, sendo 

eólica, gás natural e fotovoltaica. 

O estudo realizado por Qoaider; Steinbrecht (2010) apontam que o custo para gerar 

eletricidade mediante painéis fotovoltaicos é realmente o mais caro, porém o uso de um 

gerador a diesel, como geração de energia mais barata e capaz de suprir a demanda de energia 

local. 

 

3.3. Avaliação da Sustentabilidade do Ciclo de Vida em Matrizes Elétricas 

Os artigos levantados por este estudo que abordam a ASCV, trataram de abordagens 

sustentáveis no ciclo de vida, porém foi levado em conta questões de custos, retorno 

financeiro, impactos ambientais e sociais, conforme o apresentado na Tabela 4 e descrito a 

seguir. 

Tabela 4 – Temática dos estudos com a abordagem sobre sustentabilidade 

 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

O estudo realizado por Huang; Mauerhofer (2016) sobre bomba de calor de origem aterrada 

na China mostra que o consumo de energia possui como principal impacto ambiental o 
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aquecimento global, acidificação e eutrofização e quanto ao tempo de retorno do investimento 

os autores apontam cerca de 4 anos, podendo aumentar para 4,29 anos caso contabilize o 

custo de prevenção ambiental. 

Além disso, a pesquisa de Axaopoulos; Fylladitakis (2013) avaliaram a geração de energia 

dos sistemas fotovoltaicos e térmicos mediante os benefícios energéticos e econômicos em 

diferentes condições climáticas. O trabalho de Li et al. (2018) propõe um modelo holístico e 

abrangente de avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida envolvendo um estudo de caso 

de energia solar na região nordeste da Inglaterra. Apontando como impactos sociais, a 

pobreza de combustível e provisão de emprego; impactos ambientais, a circularidade material 

e recuperação de energia para as categorias de impacto de aquecimento global, acidificação, 

eutrofização e potencial de esgotamento do ozônio e por fim, os impactos nos custos, 

abordando a confiabilidade e a viabilidade financeira. 

A pesquisa de Moslehi; Arababadi (2016) buscou entender como a implantação da geração de 

energia solar afetaria a sustentabilidade de uma infraestrutura energética comunitária, 

desenvolvendo uma estrutura de avaliação de sustentabilidade de critérios múltiplos para 

avaliar e comparar a sustentabilidade de dois cenários de mistura de combustível. 

Há dificuldade de encontrar estudos que incorporem as três dimensões da sustentabilidade e 

que apontem qual a melhor matriz elétrica, pois observa-se a existência de trade-offs entre 

tempo, eficiência, infraestrutura, custos, mão de obra, localização e geração de impactos 

ambientais e sociais.  

 

4. Considerações Finais 

Esta análise buscou avaliar o corpo da literatura por meio de uma revisão sistemática da 

literatura e aplicação da metodologia de ranqueamento com o auxílio do Methodi Ordinatio 

dos artigos encontrados. Com isso, algumas conclusões puderam ser geradas. 

Os documentos estudados apontam que o uso de fontes como o biogás, biomassa, energia 

solar e eólica são as opções viáveis para a redução de potenciais impactos ambientais na 

geração de energia elétrica. Porém, quanto aos custos do ciclo de vida, uma das opções mais 

utilizadas parece ser o biogás. 

Muitos países buscam por fonte renováveis com melhor desempenho ambiental e econômico. 

Foi evidenciada que a categoria de impacto ambiental mais utilizada nos estudos de ACV de 

matrizes elétricas foi mudança climática. Quanto aos impactos sociais não houve a ocorrência 

de qualquer artigo retornado pelas bases de dados utilizadas, contudo, observou-se a 
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preocupação com provisão de geração de empregos e a disponibilidade de combustível à 

população por meio dos estudos de avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida. 

Além disso, não se observa métodos para integração das dimensões econômica, ambiental e 

social na avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida de matrizes elétricas, sendo esta, 

também uma expectativa para trabalhos futuros na área. Ademais, espera-se que estudos 

futuros possam contribuir com uma análise mais profunda em comparações de tecnologias e 

cenários que englobem desempenho econômico, ambiental e social das matrizes elétricas. 
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