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RESUMO 

Energia solar é uma fonte alternativa muito importante na atualidade pois 

se trata de uma fonte praticamente inesgotável, além de gerar impacto 

ambiental relativamente pequeno. A coleta da energia solar - e sua conversão - 

só é possível através do uso de painéis fotovoltaicos. Estes painéis têm vida 

útil limitada, portanto grandes quantidades de painéis solares serão 

descartadas como resíduo eletroeletrônico. A fim de recuperar matérias-primas 

importantes, reduzir custos de produção e de impactos ambientais, a 

reciclagem de tais materiais torna-se importante. Nesse trabalho, foram 

caracterizados os componentes de painéis de silício cristalino através de 

inspeção visual, FRX, EDS e Absorção Atômica. O vidro foi classificado como 

vidro comum (soda cal), o que permite reutilização sem processamento prévio 

e os filamentos metálicos foram identificados como sendo de cobre revestidos 

com estanho e chumbo.   
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1. INTRODUÇÃO 

O temor da redução dos estoques mundiais de combustíveis fósseis e 

seu subsequente aumento de valor, causados pela crescente demanda global 

por energia, bem como os riscos de uma alteração climática irreversível 

causada por emissões excessivas de gases causadores do efeito estufa tem 

colocado a humanidade em sério impasse. Frente a essas questões, o 

desenvolvimento de energias a partir de recursos renováveis surge como uma 

forma de transpor esses problemas. Dentre os métodos alternativos em 

expansão, encontra-se a energia solar. Uma das formas de transformar esta 

energia solar em energia elétrica é através dos painéis fotovoltaicos. 

Dos painéis fabricados atualmente no mundo, aproximadamente 85% da 

produção emprega tecnologias baseadas em silício cristalino (EUROPEAN 

COMMISSION, 2013). Como o tempo de vida útil desses equipamentos  

ultrapassa os vinte anos, ainda não existe uma grande quantidade deste 

resíduo eletroeletrônico sendo produzido. A previsão, no entanto, é de que a 

partir de 2020 a quantidade de módulos descartados adquira grandes 

proporções. Em 2035, por exemplo, estima-se que aproximadamente um 

milhão de toneladas de módulos solares sejam descartados (INTERNATIONAL 

ENERGY AGENCY, 2013). Assim, é necessário que exista planejamento 

quanto à disposição desses produtos, de modo a evitar o descarte no 

ambiente. A reciclagem, portanto, apresenta-se como uma alternativa 

importante. 

Grande parte da produção mundial de módulos solares é de silício 

cristalino. Nestes, a primeira camada geralmente é feita de vidro ou de filmes 

poliméricos. Em seguida é empregado o material encapsulante (mais comum e 

barato sendo o etil vinil acetato – EVA), que funciona como adesivo, além de 

conectar os demais componentes do módulo (PERN, 2008). Os contatos 

elétricos são importantes componentes, principalmente quando trata da 

questão da reciclagem, pois estes podem conter metais de interesse 

econômico como o Cobre e a Prata. A reutilização destes compostos pode 

significar grande economia de energia, corte de gastos e redução nos impactos 

ambientais. A célula solar de silício (monocristalino ou policristalino) é 

colocada, juntamente com os contatos elétricos, entre duas camadas de 
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material encapsulante (BROUER et al., 2011), conforme Fig. 1. A camada 

traseira da célula pode ter composições diferentes, tais como TPT 

(Tedlar/PET/Tedlar), TPE (Tedlar/PET/EVA), TPOT (Tedlar/PET/Oxide/Tedlar), 

dentre outras. A moldura, por fim, é geralmente feita de alumínio, o que 

confere resistência e leveza à estrutura do painel (PERN, 2008). 

 

Figura 1 - Disposição de componentes em módulo solar de silício (PERN, 2008) 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização do estudo de caracterização e separação dos 

componentes, foram coletados painéis de silício cristalino de marcas 

diferentes, denominados de A e B. A Fig. 2 apresenta os dois painéis antes de 

qualquer processo de desmontagem. 

 

 

 

Figura 2 – módulos A e B, antes da desmontagem 

 

Alguns dados técnicos relativos aos dois painéis utilizados no trabalho 

são apresentados a seguir: 
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 Painel A: Ano de fabricação: 2009; Pmax: 20W; Ipmax: 1,16A; 

Vpmax: 17,4V; Isc: 1,24A; Voc: 21,7V; 

 Painel B: Ano de fabricação: 2012; Pmax: 25W; Ipmax: 1,42A; 

Vpmax: 17,62V; Isc: 1,63A; Voc: 21,1V; 

 

Na primeira etapa  ocorreu a remoção, de forma manual, das molduras 

de alumínio de ambos os painéis. Na etapa seguinte, foram coletadas 10g de 

vidro, que foi cominuído separadamente em um almofariz de alumina. Após a 

cominuição, o pó foi peneirado em peneira MESH #325 e encaminhado para 

análises de fluorescência de raios X a fim de verificar a composição do vidro.  

A seguir, separou-se de forma manual os filamentos metálicos presentes 

no módulo. As amostras de filamentos foram dividas, metade delas foi 

embutida a quente com baquelite. O ciclo de aquecimento foi de 10 minutos e 

de resfriamento foi de 5 minutos. A seguir, essas amostras foram lixadas, a fim 

de remover o revestimento superficial, a outra metade foi mantida intacta. 

Todas as amostras foram encaminhadas para o MEV/EDS (Energy Dispersion 

Spectrometry).  

Em paralelo a essa análise, dissolveu-se um filamento não lixado de cada 

módulo (A e B) em recipientes separados. Para tal, preparou-se uma solução 

de água régia (3 partes de ácido clorídrico para 1 de ácido nítrico). Em um 

béquer de vidro, foram colocados aproximadamente 90mg do filamento A e 

adicionados 6 ml da solução de água régia. Repetiu-se esse procedimento 

para o filamento B. Ambas as soluções obtidas foram encaminhadas para 

análise elementar por absorção atômica para os seguintes elementos: cobre, 

molibdênio, chumbo, estanho. 

3. RESULTADOS 

A análise do vidro presente no painel A está apresentada na Tab. 1. Foi 

possível verificar que o vidro utilizado no painel não apresentou componentes 

diversos daqueles usualmente encontrados em vidros comuns, o que indica 

que após a sua segregação, é possível enviá-lo para processos já conhecidos 

de reciclagem de vidro. 
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Tabela 1 – porcentagem de componentes presentes no vidro de amostra 

retirada do módulo A 

Analito SiO2 CaO Na2O MgO Al2O3 SO3 K2O Fe2O3 

Porcentagem na amostra 79.9 13.7 2.4 1.4 1.0 0.7 0.6 0.3 

 

 Os resultados referentes aos filamentos metálicos são apresentados 

a seguir. Primeiramente, discute-se os resultados da análise da espectroscopia 

de raios X. A Fig. 3 apresenta os resultados para os filamentos previamente 

lixados. 

 

Figura 3: Espectros obtidos por EDS: filamentos lixados provenientes dos módulos A e B. 

Para todas as áreas e pontos escolhidos nas amostras lixadas o 

resultado foi somente o elemento cobre, tanto no módulo A quanto no B.  

Para a amostra do módulo A, cujo revestimento foi mantido, o resultado 

mostra a presença de estanho, chumbo e molibdenio, conforme as fig. 4a e 4b. 

 

Figura 4: Espectro obtido por EDS do filamento intacto proveniente do módulo A. 

As fig. 4a e 4b são conclusões distintas da análise de um mesmo ponto e 

mostram que, alem do estanho, chumbo e molibdenio podem estar presentes 
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na amostra do módulo A. Entretanto, não se pode afirmar que eles coexistam 

ou que apenas um deles está presente porque suas faixas de absorção são 

muito próximas. O mesmo resultado foi observado no módulo B, conforme as 

fig. 5a e 5b  

 

Figura 5: Espectros obtidos por EDS: filamento intacto proveniente do módulo B. 

A fim de complementar as informações obtidas no EDS, os filamentos 

foram lixiviados com água régia e analisados via absorção atômica.  Os 

resultados estão apresentados na Tab. 2. 

Tabela 2: Resultados obtidos a partir da espetroscopia por absorção atômica 

dos filamentos metálicos do módulo A e B. 

Parâmetro Unidade Resultado Limite de Detecção 

(LD) 
Módulo A Módulo B 

Cobre g/L 1,31 1,39 0,005 (mg/L) 

Chumbo mg/L 1149 1060 0,054 

Estanho mg/L 1815 1575 0,100 

Molibdênio mg/L ND ND 0,100 

Nota: ND – Não Detectado. 

Os resultados da Tab. 2 confirmam a presença de cobre, chumbo e 

estanho e elimina a hipótese da existência de molibdênio nos filamentos de 

ambos os módulos. Destaca-se, ainda, que a quantidade desses elementos é 

muito similar em ambos os módulos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos, podemos perceber que a heterogeneidade 

no modo de fabricação e nos materiais presentes dos módulos fotovoltaicos de 

silício aumenta a complexidade da elaboração de métodos de reciclagem que 

sejam universais, não dependendo do modelo de painel que está sendo 

processado.  

Primeiramente verificou-se que o vidro empregado na sua fabricação é 

perfeitamente reciclável, desde que corretamente segregado, pois na sua 

composição não foram encontrados compostos diversos dos usualmente 

utilizados. 

A partir dos resultados obtidos no EDS e na espectroscopia de absorção 

atômica, pode-se concluir que os filamentos metálicos presentes nos painéis 

fotovoltaicos estudados são compostos por cobre revestido com chumbo e 

estanho. O cobre desses filamentos metálicos pode ser reciclados a partir da 

remoção do revestimento metálico de Pb-Sn. Essa remoção pode ser feita por 

pirometalurgia. 

A partir da caracterização dos materiais presentes, novas análises e 

estudos devem ser realizados para obter a segregação entre os componentes 

de forma a universalizar a reciclagem de tais produtos, permitindo sua adoção 

em cadeia industrial, evitando o desperdício de matéria-prima e minimizando 

as emissões deletérias dessa cadeia produtiva.  
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PHOTOVOLTAIC SOLAR PANELS OF CRYSTALLINE SILICON: 

CARACHTERIZATION AND SEPARATION 
 

ABSTRACT 

The search for alternative power generation sources has been intensified 

in recent years. One of these alternatives is solar energy, since it is a virtually 

inexhaustible source and generates relatively small environmental impact 

compared to other traditional generation sources. The collection of solar energy 

and its conversion into thermal or electrical energy is only possible through the 

use of photovoltaic panels. These panels have a limited lifespan and will 

eventually be replaced by new ones. Thus, in the near future, large amounts of 

solar modules can be discarded as waste electronics. In order to retrieve 

important raw materials, reducing production costs and environmental impacts, 

recycling such materials is important. In this paper, photovoltaic module 

components were characterized through visual inspection, FRX, EDS and AAS. 

The glass was identified as ordinary glass (soda-lime glass), which allows 

reuse without any previous treatment and the metallic filaments were identified 

as tin-lead coated copper. 
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