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Esse artigo visa analisar os impactos ambientais decorrentes do ciclo de vida de materiais, da
implantaÃ§Ã£o e da operaÃ§Ã£o de uma solar fotovoltaica atravÃ©s dos meios biÃ³tico, fÃ-sico e
socioeconÃ´mico. Durante a extraÃ§Ã£o do silÃ-cio, o impacto sobre o meio biÃ³tico Ã© a
degradaÃ§Ã£o visual da paisagem; sobre o meio fÃ-sico sÃ£o apontados: poluiÃ§Ã£o da Ã¡gua
pela mineraÃ§Ã£o; desmonte de maciÃ§os rochosos e terrosos compactados; e emissÃ£o de
poeiras e gases devido a perfuraÃ§Ã£o de rochas; e sobre o meio socioeconÃ´mico os ruÃ-dos e
vibraÃ§Ãµes devido ao desmonte de material consolidado. Na metalurgia do silÃ-cio, o impacto
sobre o meio fÃ-sico Ã© devido a emissÃ£o de pÃ³ sÃ-lica formado como um subproduto do
processo de fundiÃ§Ã£o. No processo de purificaÃ§Ã£o do silÃ-cio, o impacto sobre o meio fÃ-sico
estÃ¡ ligado a emissÃ£o de Hexafluoreto de Enxofre, usado para limpar reatores, que Ã© um
potente gÃ¡s de efeito estufa, alÃ©m de chuva Ã¡cida; e no meio socioeconÃ´mico estÃ¡ ligado ao
tetracloreto de silÃ-cio, uma substÃ¢ncia extremamente tÃ³xica, que reage violentamente com a
Ã¡gua, podendo causar queimaduras na pele, problemas no sistema respiratÃ³rio e irritaÃ§Ã£o dos
olhos; e tambÃ©m ao uso de outros produtos quÃ-micos corrosivos (Ã¡cido clorÃ-drico, sulfÃºrico,
nÃ-trico e fluorÃ-drico) utilizados para remover as impurezas e materiais de limpeza de
semicondutores.Na montagem de placas o impacto Ã© sobre o meio fÃ-sico devido ao uso de
materiais como o chumbo usado para fiaÃ§Ã£o e algumas pastas de impressÃ£o, e tambÃ©m o
uso de prata e o alumÃ-nio para fazer os contatos elÃ©tricos da cÃ©lula. Os impactos ambientais
decorrentes da construÃ§Ã£o e operaÃ§Ã£o da usina solar fotovoltaica sobre o meio biÃ³tico
estÃ£o relacionados a fauna: como a alteraÃ§Ã£o do sucesso reprodutor; perda de habitat de
reproduÃ§Ã£o e alimentaÃ§Ã£o e alteraÃ§Ã£o dos padrÃµes de movimentaÃ§Ã£o; sobre o meio
fÃ-sico os impactos estÃ£o ligados a degradaÃ§Ã£o da Ã¡rea afetada como a terraplenagem e
retirada e soterramento da cobertura vegetal, alÃ©m da possÃ-vel alteraÃ§Ã£o do nÃ-vel do
lenÃ§ol freÃ¡tico. E no meio socioeconÃ´mico os impactos apontados sÃ£o: os ruÃ-dos e
vibraÃ§Ãµes devido a instalaÃ§Ã£o e transporte de equipamentos;,, o Impacto visual muito
especÃ-fico ao local; o ofusamento causado por possÃ-vel reflexÃ£o da luz solar sobre as placas; e
interferÃªncias locais como: aumento de fluxo de veÃ-culos, aumento temporÃ¡rio da densidade
demogrÃ¡fica local, geraÃ§Ã£o de emprego, dinamizaÃ§Ã£o das atividades econÃ´micas, aumento
da especulaÃ§Ã£o imobiliÃ¡ria e resÃ-duos sÃ³lidos e lÃ-quidos provenientes das atividades do
canteiro de obras e das atividades construtivas. A geraÃ§Ã£o de eletricidade a partir da energia
solar fotovoltaica tem-se mostrado convidativa, seja por constituir o aproveitamento de uma fonte
renovÃ¡vel, seja por nÃ£o apresentar a magnitude dos impactos ambientais geralmente associados
Ã s demais formas de aproveitamento energÃ©tico, entretanto, esses impactos nÃ£o podem ser
negligenciados. Aliado ao crescimento do uso de energia elÃ©trica advinda de fonte solar e as
novas regulamentaÃ§Ãµes econÃ´micas de mercado encontra-se a preocupaÃ§Ã£o ambiental de
recuperaÃ§Ã£o e reaproveitamento de Ã¡reas contaminadas e degradadas, como Ã¡reas de
pastagem contaminadas, aterros sanitÃ¡rios, lixÃµes, e mineradoras, desativados ou em processo.
O uso dessas Ã¡res para construÃ§Ã£o de usinas pode ser uma oportunidade, e em alguns casos,
uma soluÃ§Ã£o de demandas.
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