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Essa publicação é resultado do Projeto Energia Sociocircular, realizado em conformidade com o estabeleci-
do no Contrato de  Prestação de Serviço, firmado em 01/11/2020 entre a Neoenergia e o IABS, para elabo-
ração de diagnóstico e realização de workshop de trabalho técnico sobre destinação e usos de resíduos de 
equipamentos de energia  renovável e seu aproveitamento via socioeconomia circular.

Desse modo, o presente relatório busca, a partir das análises realizadas no âmbito do projeto, apresentar o 
contexto em que se insere a discussão sobre a destinação final de painéis fotovoltaicos.

Ao apresentar a tecnologia utilizada, seu histórico e prognósticos, a legislação aplicável no âmbito nacional 
e internacional e exemplos de práticas exitosas ou não, pretende-se construir um cenário amplo, capaz de 
possibilitar a visualização dos desafios na cadeia de resíduos do setor fotovoltaico, bem como dos possíveis 
caminhos para resolvê-los.

APRESENTAÇÃO
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A aceleração dos avanços tecnológicos, a escassez de recursos naturais e de matérias-primas e a preocu-
pação com a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera são constantes relacionadas aos desafios e às 
oportunidades para o setor de energia. Neste contexto, diversos países têm investido na diversificação da 
matriz energética, por meio da ampliação da participação das fontes renováveis. 

Dentre os caminhos possíveis, destaca-se a geração de energia por meio de painéis solares instalados ao lon-
go do território que tem sido impulsionada no mercado brasileiro e no mundo. Essa tecnologia, além de ser 
economicamente viável a longo prazo, proporciona a oferta de energia limpa, sem a emissão de gases ou 
quaisquer outras substâncias prejudiciais ao meio ambiente, à saúde e à qualidade de vida da população. E, ao 
mesmo tempo, contribuem para o alcance e o cumprimento das metas estabelecidas no Acordo de Paris, 
em especial aquelas relacionadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7 – Energia Limpa e 
Acessível , e ao ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima.

Entretanto, o alcance da sustentabilidade perpassa a compreensão e a proposição de soluções que conside-
rem todos os níveis e ciclos envolvidos. Da mesma forma, ao implementar uma nova tecnologia, deve-se con-
siderar desde a produção dos componentes, passando pela instalação e manutenção durante a vida útil, até 
o desmonte e reaproveitamento e/ou reciclagem. Quando esse processo acontece de maneira ineficiente, o
conceito de sustentabilidade é comprometido, podendo acarretar prejuízos ao meio ambiente e à sociedade.

Sabendo disso, e tendo em vista o crescente emprego de painéis solares, é necessário planejar e desen-
volver estratégias para o descarte ou reciclagem, reutilização ou reuso destes equipamentos e/ou de seus 
componentes. 

Por isso, estratégias de descarte, reuso ou reciclagem devem ser pensadas e elaboradas visando a destinação 
correta dos componentes dos painéis solares, ou do painel como um todo. Buscando com isso a inovação na 
gestão do ciclo de vida desses resíduos e a inserção de novos conceitos à temática, como por exemplo, o 
da Socioeconomia Circular.

INTRODUÇÃO E OBJETIVO
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1.11.1  ||      PANORAMA ENERGÉTICO BRASILEIRO 

O POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO BRASIL E NO MUNDO

A energia solar fotovoltaica (PV) utiliza o efeito fotovoltaico para transformar a energia solar diretamente 
em eletricidade, que pode ser utilizada em sistemas isolados ou interligada na rede de distribuição. O efeito 
fotovoltaico é a criação de uma tensão ou uma corrente elétrica em um material quando exposto à luz (irra-
diação solar).

Nos sistemas fotovoltaicos, a luz solar é convertida em energia elétrica por meio de semicondutores (como 
o silício), que são configurados em elementos denominados células fotovoltaicas. Cada célula produz uma
corrente contínua de pequena intensidade, tornando necessária a associação de células para se obter um
conjunto denominado “módulo fotovoltaico”. O agrupamento de módulos colocados numa mesma estru-
tura de suporte forma um painel. Quando incide luz solar com energia suficiente sobre estas estruturas,
produz-se uma corrente elétrica, obtendo-se assim energia elétrica utilizável.

Na atualidade, a energia solar fotovoltaica já se conforma em uma tecnologia técnica e comercialmente 
madura, sendo adequada ao fornecimento de eletricidade desde o suprimento de pequenas demandas, no 
conceito de geração distribuída por meio de micro e minigeração (GD), até Usinas Solares Fotovoltaicas, 
projetadas em maior escala, para a geração e venda de grande volume de energia em alta tensão.

No entanto, os empreendimentos fotovoltaicos ainda apresentam uma tímida participação no mercado, 
respondendo por apenas 1,7% da oferta mundial de energia elétrica (IEA, 2019; SPW, 2020). Contudo, os 
agentes de mercado apontam que a redução significativa de seus custos unitários, cerca de um terço de 
onde se encontravam há 5 anos, associada aos contínuos avanços técnicos e a condução de pesquisas 
orientadas ao aumento de sua eficiência, resultam em um crescimento de mercado dessa tecnologia a 
uma taxa média anual de 35% entre 2010 e 2019 (IRENA, 2020-a). O ambiente favorável à expansão das 
fontes renováveis aponta que a tecnologia fotovoltaica seguirá avançando no mercado em uma taxa ace-
lerada de crescimento, de forma a configurá-la em uma importante tecnologia de oferta de eletricidade 
em todo o mundo.

A capacidade instalada global de células solares fotovoltaicas alcançou, em 2019, 578,5 GW, a qual disponi-
bilizou cerca de 549.833 GWh de eletricidade nesse mesmo ano. Desde 2010, a capacidade instalada em PV 
aumentou mais de 14 vezes, com taxas de crescimento anual entre 40% e 25% (IRENA, 2020-a). De 2010 a 
2018, os custos dos sistemas fotovoltaicos se reduziram de tal forma que o valor do kW instalado (U$/kW) 
caiu cerca de 3,5 vezes (IRENA, 2020-a). A Figura 2 apresenta a evolução do crescimento da capacidade ins-
talada fotovoltaica no mundo entre os anos de 2010 e 2019. Já a figura 3 mostra os 10 países com as maiores 
capacidades instaladas PV em seus territórios. Nela se pode observar que a China é o país com maior apro-
veitamento PV, respondendo por cerca de 36% de toda a capacidade instalada no mundo.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO
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Figura 1- Capacidade Instalada Fotovoltaica - Mundo em MW.

Fonte: IRENA, 2020-a.

O POTENCIAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO BRASIL E A DEMANDA 
DE ENERGIA

O desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no Brasil ocorre inicialmente por meio de projetos de-
monstrativos e de pesquisa e desenvolvimento a cargo das Universidades e Centros de Pesquisas. Suas pri-
meiras aplicações estiveram centradas ações no fornecimento de energia elétrica para pequenas comunida-
des rurais e/ou isoladas, fundamentalmente nas regiões Norte e Nordeste. 

Nesse período embrionário da energia solar fotovoltaica no Brasil, se faz importante destacar a criação em-
presa Heliodinâmica, voltada à fabricação dos módulos solares por meio do conjunto de células de silício. A 
Heliodinâmica, nos anos 1980, tornou-se uma das maiores empresas produtoras de módulos solares foto-
voltaico do mundo, chegando a responder por 5% da produção mundial de células fotovoltaicas.

O Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios (PRODEEM), implantado em 1994, 
pelo Governo Federal, conformou-se em uma importante política pública que pavimentou a implantação 
da energia solar fotovoltaica no Brasil. Esse programa instalou 5 MWp de sistemas fotovoltaicos à matriz 
energética brasileira, atendendo a cerca de 7.000 comunidades em todo o Brasil (MME, 2009).

Uma outra importante iniciativa, conduzida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em agosto de 2011, 
constante na Chamada de Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Estratégicos nº 013/2011 - “Arranjos Técnicos e Co-
merciais para Inserção da Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira” –, permitiu que 24,5 MWp, por 
meio de 18 projetos, fossem adicionados à capacidade instalada nacional em energia solar Fotovoltaica (ANEEL, 2013).

Já a Resolução nº 482/2012 pela ANEEL, estabelecendo as condições gerais para o acesso da micro e mini-
geração aos sistemas de distribuição de energia elétrica e ao sistema de compensação de energia, é consi-
derada pelos agentes de mercado como o marco determinante para o começo da implementação comercial 
da energia solar no Brasil. Uma vez que a resolução regulamentou o intercâmbio de energia entre o sistema 
de produção de energia elétrica e a rede pública (ANEEL, 2012).

A realização de leilões de energia pelo Governo Federal contemplando também a contratação da energia 
solar fotovoltaica consolida esta fonte como um recurso técnico e economicamente viável adicionado à ma-
triz elétrica nacional. Destaca-se o leilão realizado em outubro de 2014, que contratou energia elétrica para 
abastecimento do mercado nacional a partir de 2017. Na ocasião, 31 projetos de energia solar fotovoltaica 
foram vencedores, totalizando 1.048 MW contratados.



8

O marco legal vigente possibilitou, desde a regulamentação da resolução 482/2012 pela ANEEL, a implan-
tação de 373.312 unidades de Geração Distribuída de até 5 MW, perfazendo uma capacidade instalada de 
4,422 GW, conforme consta no site de acompanhamento da Geração Distribuída da ANEEL (ANEEL, 2020). 

Adicionalmente à capacidade instalada em Geração Distribuída, a ANEEL contabiliza no Sistema de Informações 
de Geração da ANEEL (SIGA) dados referentes às usinas fotovoltaicas detentoras de concessão e autorização nas 
fases “Construção não iniciada”, “Construção” e “Operação” e das usinas de capacidade reduzida com registro 
na Agência. Por meio desse sistema, é possível contabilizar outras 3.912 unidades de geração fotovoltaica que 
adicionam cerca de 3,3 GW ao mercado de energia solar fotovoltaica, como pode ser visto no mapa abaixo. 

Mapa 1 - Distribuição espacial das Usinas Fotovoltaicas cadastradas no SIGEL/ANEEL.

Fonte: ANEEL, 2021.

A partir desses dois bancos de dados, é possível escriturar uma capacidade instalada solar fotovol-
taica no Brasil de 7,09 GW distribuído em 373.312 empreendimentos de variadas dimensões. 

Mapa 2 - Quantidade de unidades de GD por UF

Fonte: ANEEL, 2021.
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No Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo do SIN (PAR/PEL- 2021/2025), o Operador Nacional de Sis-
tema (ONS, 2020-b) aponta que, 

“a energia fotovoltaica apresenta um crescimento percentual muito expressivo de 
45% no horizonte 2020-2024, embora ainda represente uma pequena parcela da ma-
triz. Para o final de 2024, estima-se que a capacidade instalada do SIN totalizará 177,4 
GW, sendo que, desse montante, 24,9 GW serão de usinas eólicas e fotovoltaicas” 
(ONS, 2020-b).

Importa destacar que o Plano Decenal de Energia com horizonte em 2030 projeta uma capacidade instalada 
de 15,4 a 22,8 GWp na modalidade de Geração Distribuída, de acordo com os cenários Primavera e Verão, 
respectivamente, instaladas em residências, empreendimentos rurais e no setor comercial em baixa tensão. 
O PDE adiciona também de 8,4 GWp a ser ofertados por Usinas Solares Fotovoltaicas fora do conceito de GD.
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2.12.1  ||      PROJEÇÃO DE RESÍDUOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
(SFV) NO BRASIL 

A estimativa do potencial futuro pode ser feita de diversas formas, como a utilização de ferramentas mate-
máticas, estatísticas, econométricas ou por meio da técnica de cenários. Enquanto aquelas visam identificar 
a tendência, essa tem por objetivo delimitar o espaço de viabilidade, construído com base em narrativas 
possíveis – mesmo que de baixa probabilidade. Godet (apud MARCIAL; COSTA, 2001) define o cenário como 
“o conjunto formado pela descrição, de forma coerente, de uma situação futura e do encaminhamento dos 
acontecimentos que permitem passar da situação de origem à situação futura.” Godet (apud MARCIAL; 
COSTA, 2001) complementa sua definição afirmando que um cenário não é a realidade futura, mas um meio 
de representá-la, com o objetivo de nortear a ação presente à luz dos futuros possíveis e desejáveis. 

Como base para esse trabalho, foi utilizado o relatório da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), 
de 2016, que abrange a perspectiva de capacidade instalada de sistemas fotovoltaicos no mundo, fatores tí-
picos de peso por sistema produzido em cada década, vida útil de 30 anos, duas trajetórias de perdas (regular 
e acelerada) e perspectiva de resíduos no mundo. Apesar dessa publicação estimar o potencial de resíduos do 
Brasil, optou-se por comparar tal estimativa com a decorrente da aplicação dos valores de publicações nacio-
nais sobre o tema à mesma metodologia, particularmente o Plano Decenal de Energia 2030 e o Plano Nacional 
de Energia 2050, do Ministério de Minas e Energia (MME), ambos levados à consulta pública em 2020. Esses 
produtos serão denominados, doravante, PDE 2030 (MME, 2020 a) e PNE 2050 (MME, 2020 b).

Faz-se necessário citar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil (PNRS), estabelecida pela Lei 
Federal n° 12.305 (BRASIL, 2010) após quase duas décadas de tramitação no Congresso Nacional, determina 
a técnica de aterro sanitário como requisito mínimo para empreendimentos de destinação final de rejeitos, 
definidos como resíduos com comprovação técnica e econômica de inviabilidade para aproveitamento.

Quanto à regulamentação, merecem destaque os Decretos nº 7.404 (BRASIL, 2010 b) e nº 10.240 (BRASIL, 
2020 a). O primeiro apresenta as diretrizes para a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLA-
NARES), publicado em 2020 (BRASIL, 2020 b), no qual são propostas as metas, diretrizes, projetos, progra-
mas e ações voltadas à consecução dos objetivos da Lei para um horizonte de 20 anos, como as datas para 
eliminar os vazadouros inadequados (lixões e aterros controlados) até 2024, de acordo com o tamanho das 
cidades e suas populações. Essa regra é aplicável a todos os resíduos de sistemas fotovoltaicos. Já o Decreto 
n° 10.240/2020, que estabeleceu a logística reversa para eletroeletrônicos de uso doméstico, atinge os sis-
temas fotovoltaicos em micro e minigeração distribuída instalados nas residências. Cabe ressaltar que não 
fazem parte do escopo do decreto:

“I – produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso não doméstico, incluídos 
os produtos de uso corporativo e os produtos utilizados em processos produtivos por 
usuários profissionais;

[...]

III – pilhas, baterias ou lâmpadas não integrantes ou removíveis da estrutura física dos 
produtos eletroeletrônicos constantes do Anexo I, que constituem objeto de sistemas 
de logística reversa próprio;

[...]

2. DIAGNÓSTICO
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V – grandes quantidades ou volumes de produtos eletroeletrônicos oriundos de grandes 
geradores de resíduos sólidos, na forma da legislação municipal ou distrital” (BRASIL,  
art. 5°, 2020). 

O Decreto determina ainda que os eletroeletrônicos citados nos incisos I e V devem ter sua logística reversa de-
terminada por contratos entre geradores, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes desses 
produtos e têm sua destinação final prevista nos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos gerado-
res de resíduos sólidos (Lei 12.305/2010). 

DADOS, METODOLOGIA E ESTIMATIVA DA IRENA 

A partir do levantamento das perspectivas internacionais de instalação de sistemas fotovoltaicos, apresen-
tado na Figura 1, do peso típico em função do ano de fabricação, disponível na Tabela 1, e do percentual de 
perdas, na Tabela 2, a IRENA disponibilizou uma estimativa de geração internacional de resíduos de siste-
mas fotovoltaicos, com uma parcela sobre o Brasil, conforme mostra a Tabela 3.

Figura 1 – Capacidade Instalada acumulada internacional de sistemas fotovoltaicos (MW) até 2050

Fonte: IRENA, 2016

Tabela 1 – Peso por capacidade instalada em função do ano de fabricação do sistema Fotovoltaico

ANO DE 
FABRICAÇÃO 

PESO TÍPICO POR CAPACIDADE INSTALADA  
(T/MW)

1980 170

1990 145

2000 110

2010 90

2020 65

2030 60

2040 45

2050 40

Fonte: IRENA, 2016
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Tabela 2 – Percentual de perda acelerada (%) em função da etapa do sistema

ETAPA PERDA (%)

Instalação/transporte 0,5

Primeiros 2 anos 0,5

Depois de 10 anos 2

Depois de 15 anos 4

Fonte: IRENA, 2016

Tabela 3 – Estimativas de Produção de Resíduos de Sistemas Fotovoltaicos, com base em perdas regulares 
e perdas aceleradas (t), e criação de valor.

ABRANGÊNCIA 2016 2020 2030 2040 2050

Perdas 
Regulares 43.500 100.000 1.700.000 15.000.000 60.000.000

Aceleradas 250.000 850.000 8.000.000 32.000.000 78.000.000

Criação de Valor

Novos Sistemas 
Fotovoltaicos 

(MW)
18.000 630.000

Recuperação de 
material (US$)

450.000.000 15.000.000.000

Fonte: IRENA, 2016

Ainda que exista uma estimativa de resíduos brasileiros, correspondente a cerca de 0,1% da mundial em 2030 e 1% 
em 2050, o que representaria um mercado potencial de US$ 450.000 em 2030 e US$ 150 milhões em 2050 em criação 
de valor, é preciso confirmar se as publicações oficiais nacionais corroboram essa avaliação – o que será feito a seguir. 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

De modo a estimar a produção de resíduos fotovoltaicos no Brasil, esse trabalho observa as experiências an-
teriores de políticas que impulsionaram a energia solar na matriz nacional, bem como as projeções e objetivos 
apresentados pelos órgãos federais no âmbito do planejamento energético nacional.

Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios (PRODEEM) – Segundo Silva (2006), 
“o PRODEEM foi criado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), em 1994, e incentivou a implantação de 
sistemas rurais e atingiu 5,2 MWp, com mais de 8700 sistemas em 2002 (GALDINO e LIMA, 2002). Porém, 
o PRODEEM foi suspenso em 2002, quando o Tribunal de Contas da União (TCU) iniciou uma auditoria de 
natureza operacional no programa. Em função das recomendações do TCU, o PRODEEM foi incorporado ao 
programa “Luz para Todos” (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2003, 2005; TOURINHO, 2003). 

Programa Luz para Todos – Programa instituído que atendeu a 3.389.037 residências (ELETROBRAS, 2019), 
com demanda entre 20 e 60 kWh mensais. Em virtude da dificuldade em obter dados precisos, foi estimada 
a necessidade de capacidade instalada para o caso de maior demanda1, com base no fator de capacidade 
fixa de 17%, o que atingiu 1.661 MWp.

PLANO DECENAL DE ENERGIA (PDE) 2030
A modalidade de Micro e Minigeração distribuída (MMGD) superou as previsões, nos últimos anos. Segundo 
o MME (2020 a): 

1 Situação de maior aderência com o escopo do presente trabalho para identificação do potencial de geração de resíduos.
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“dada a incerteza relacionada com a definição do mecanismo de compensação e o 
modelo tarifário na baixa tensão, optou-se por elaborar o PDE 2030 sob dois cenários 
de referência, (...), para que seja possível desenvolver diferentes estratégias para os 
possíveis desdobramentos das incertezas relacionadas ao Sistema de Compensação de 
Energia Elétrica e a tarifa binômia” (MME, 2020 a).

• Cenário Verão: o Brasil opta em manter uma política de grande incentivo para a MMGD, fazendo
mudanças sutis na regulamentação. Nesse cenário, em 2022 entram em vigor novas regras para
os novos geradores, retirando apenas a parcela FIO B (distribuição) do mecanismo de compensa-
ção. O uso da transmissão, encargos, perdas e energia continua sendo compensado pelos micros
e minigeradores (locais e remotos). A aplicação da tarifa binômia2 para os micro e minigeradores
ocorre apenas em 2026.

• Cenário Primavera: o Brasil opta por remover os incentivos tarifários à MMGD, mas o investimen-
to continua atrativo, o que garante o crescimento moderado ao longo da década. Nesse cenário,
em 2022 entram em vigor novas regras para novos geradores, fazendo com que somente a parce-
la Energia da tarifa seja passível de compensação. Nesse mesmo ano, também ocorre a aplicação
da tarifa binômia para os geradores.”

A Tabela 4 resume os resultados para os dois cenários de referência.

Tabela 4 – Resultados da Geração Distribuída no PDE 2030

CENÁRIO ANO 2015 2020 2025 2030

PDE Primavera

GD (MW) 14 4.205 10.063 16.754

% PV de 2030 mantido desde 2020 100,0 92,1 92,1 92,1

GD FV (MW) 14 3.873 9.268 15.430

PDE Verão

GD (MW) 14 4.205 15.877 24.500

% PV de 2030 mantido desde 2020 100,0 93,0 93,0 93,0

GD FV (MW) 14 3.911 14.766 22.785

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2020 a).

No tocante à geração centralizada, o PDE 2030 (MME, 2020 a) mostra que, na EXPANSÃO DE REFERÊNCIA, 
haverá 8,4 GW de Solar Centralizada em 2030, dos quais 3,7 GW serão instalados entre 2026 e 2030, em mon-
tantes iguais por ano de 731 MW. Com isso, a capacidade instalada em 2025 é de 4,7 GW – o que representa 
a penetração de 1,6 GW entre 2021 e 2025 (média de 320 MW/a), conforme a Tabela 5 a seguir.

Tabela 5 – Geração Centralizada Fotovoltaica no PDE 2030

ANO 2015 2020 2025 2030

Geração Centralizada (MW) 6 3.100 4.700 8.400

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2020 a).

PLANO NACIONAL DE ENERGIA (PNE) 2050

A elaboração do PNE 2050 contou com 64 simulações visando responder às 11 perguntas de longo prazo es-
tabelecidas durante os Workshops prévios. Como a hidroeletricidade é muito relevante para a Matriz Elétri-
ca nacional, uma das perguntas envolveu o papel que essa fonte deve exercer no futuro em função da possi-

2 Consideradas as parcelas FIO A e FIO B como componentes que deixariam de ser cobradas volumetricamente, e, portanto, não seriam passíveis de 
compensação com a MMGD.
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bilidade de aproveitamento do potencial remanescente. Isso levou a três conjuntos de simulações: um para 
a possibilidade de utilização de todo o potencial remanescente; outro excetuando integralmente as UHE’s 
que interfiram em áreas de proteção ambiental (Unidades de Conservação e Terras Indígenas) – feitas em 
quantidades idênticas –; e um terceiro sobre alternativas singulares. A maioria das simulações que somente 
considera as UHE’s sem interferência em TI e UC, aqui denominadas “caso típico”, encontraram valores na 
faixa de 75 GW de sistemas fotovoltaicos utilizados para geração centralizada em 2050. 

Para exemplificar essa oferta, tomamos por base a simulação 4 do PNE (exceto UC e TI: Potencial Hidrelétri-
co Inventariado sem áreas de interferência), cujos valores são apresentados na tabela 6 a seguir. 

Tabela 6 – Resultados do PNE para Fotovoltaica Centralizada e Distribuída no caso típico

ANO 2030 2040 2050

Geração Centralizada (MW) 6.353 32.083 75.041

Geração Distribuída (MW) 11.819 23.836 43.088

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2020 b).

Já a simulação de maior expansão de geração centralizada fotovoltaica foi a que restringiu a expansão de 
eólica a 50 GW em 2050, também considerando as UHE’s sem interferência em TI e UC, para qual foi tomada 
a simulação 13 do PNE (Capacidade Instalada Total de Eólica limitada a 50 GW no horizonte), cujos valores 
são apresentados na tabela 7 a seguir. 

Tabela 7 – Resultados do PNE para Fotovoltaica Centralizada e Distribuída no caso limite

ANO 2030 2040 2050

Geração Centralizada (MW) 17.600 127.868 187.064

Geração Distribuída (MW) 11.819 23.836 43.088

Fonte: Elaboração própria a partir de MME (2020 b).

RESULTADOS

A aplicação dos dados referentes aos programas nacionais (empresas de telecomunicações, PRODEEM, 
LPT, PDE2030 e PNE 2050) aos fatores de peso e à metodologia da IRENA leva aos resultados apresentados 
nas tabelas 8 e 9 a seguir. 

Tabela 8 – Potencial de produção de resíduos de painéis fotovoltaicos no Brasil, por ano (Mt), com base em 
perdas regulares, de acordo com cenários de Geração distribuída (PDE 2030) e centralizada (PNE 2050).

CENÁRIO 2030 2040 2050 2060 2070 2080

GD Primavera + GC Típica 29.678 242.886 967.161 1.629.379 2.042.505 1.691.160

GD Verão + GC Limite 129.492 547.849 1.337.141 1.929.073 2.109.492 1.480.858

Fonte: Elaboração Própria

No cenário de perdas aceleradas, estas ocorrem na instalação/transportes (0,5%), nos primeiros 2 anos 
(0,5%), após 10 anos (2%) e após 15 anos (4%). Isso abrange a parte final do PRODEEM, LPT, Compensação 
e Leilão. Nesse caso, foi considerado que os consumidores requererão substituição dos equipamentos que-
brados, de modo a garantir a efetivação da oferta de eletricidade, o que aumenta a produção de resíduos 
perante o caso de perdas regulares, conforme mostra a tabela 9, a seguir.
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Tabela 9 - Potencial de produção de resíduos de painéis fotovoltaicos no Brasil, por ano (Mt), com base em 
perdas aceleradas, de acordo com cenários de Geração distribuída (PDE 2030) e centralizada (PNE 2050).

CENÁRIO 2030 2040 2050 2060 2070 2080

GD Primavera + GC Típica 29.873 265.659 1.358.990 3.851.226 6.739.424 2.462.006

GD Verão + GC Limite 139.667 754.055 2.485.325 4.874.088 6.406.962 2.126.518

Fonte: Elaboração Própria

Em ambos os casos, os resultados encontrados para a geração de resíduos em 2030 estão na faixa de 29.600 
a 139.667 t, enquanto variam entre 967.161 e 2.485.325 t em 2050. Comparativamente aos valores divulga-
dos pela IRENA (2016), de 2.500 a 8.500 t em 2030 e de 300.000 a 750.000 t em 2050, variam mais para 2030 
que para 2050, ainda que se mantenham pelo menos 80% acima da projeção da IRENA no final do horizonte.

Isso mostra que o Brasil representa um mercado de até 9% da perda internacional estimada pela IRENA em 
2030 e de até 3% da perda internacional, em 2050, ou cerca de US$ 40 milhões em 2030 e US$ 450 milhões 
em 2050. 

Depois de 2050 haverá aumento da produção de resíduos. O potencial monetário dependerá da evolução na 
relação entre valor monetário e peso de resíduos, bem como da demanda por sistemas fotovoltaicos. 

2.22.2  ||      ARCABOUÇO REGULATÓRIO E PRÁTICAS NACIONAIS 
E INTERNACIONAIS 

A depender da área de atuação da empresa, a implantação da política de logística reversa é mandatória3. 
Atuando-se em outra área, a empresa também pode participar da Logística Reversa, desenvolvendo, fabri-
cando ou colocando no mercado produtos adequados para a posterior reutilização ou reciclagem. 

Além de cumprir a lei, a empresa pode se beneficiar desse processo, seja praticando ação modelar, moldando uma 
imagem positiva junto a consumidores (ganhos de imagem) de perfil mais consciente, melhorando os processos, 
reduzindo custos, gerando receitas ou transformando a ferramenta em um diferencial diante da concorrência.

O conceito ganhou força a partir da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a Lei nº 12.305, 
em agosto de 2010. Entre as definições, ficou estabelecido um acordo setorial, incluindo fabricantes, impor-
tadores, distribuidores e comerciantes, para a implantação de uma responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida do produto.

Esta legislação não oferece um rol de metas para gestão de resíduos eletrônicos no ambiente nacional, mas 
representa um marco na área de gestão de resíduos. Somente com o estabelecimento da Lei, foi possível 
iniciar as discussões que resultaram no Acordo Setorial para a Logística Reversa de Eletroeletrônicos, assi-
nado em 2019, e o Decreto Federal nº 10.240, de fevereiro de 2020.

A PNRS foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 7404 de 23 de dezembro de 2010 e somente entrou 
em vigor após sua regulamentação, em 2011. Essa lei é o marco regulatório nacional no setor de resíduos 
sólidos e realiza diversas conexões normativas com outras normas, tais como a Política Nacional do Meio 
Ambiente, a Lei Federal de Saneamento Básico (Lei nº 11445/07), a Lei Federal de Consórcios Públicos (Lei 
nº 11.107/05); de Parceria Público-Privada (Lei nº 11079/04); do Estatuto da Cidade (Lei nº 10257/01) e da Lei 
de Educação Ambiental (Lei nº 9795/99), entre outros textos afins.

Conforme dito, a Lei nº 12.305 institui um arcabouço principiológico robusto, em que destacamos o princípio 
da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, o qual preconiza a participação de diver-

4 Exemplos: Como fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes (com seus 
resíduos e embalagens), lâmpadas fluorescentes (de vapor de sódio e mercúrio, e de luz mista), e produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
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sas partes interessadas (fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos). O decreto regulamentador vem, portanto, 
cumprir a função de estabelecer normas para execução da lei e definir a responsabilidade compartilhada, de 
forma individualizada e encadeada, no que diz respeito aos cuidados com a destinação dos resíduos. 

Torna-se obrigatória efetuar a devolução dos produtos ou das embalagens objeto da logística (art.33, § 4º), 
para os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos (art. 33, VI) 
e também para os consumidores. 

Além disso, é importante destacar que a implementação da logística reversa estabelecida conta com impor-
tantes instrumentos: os acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor 
empresarial (art.33, §1º). A intenção é estimular a participação e o diálogo entre todos os atores envolvidos 
na cadeia reversa de REEE (Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos). 

O principal artigo em relação aos eletroeletrônicos é o art. 33, que apresenta os tipos de resíduos que de-
pendem de um sistema de logística reversa para seu descarte apropriado. São abordados os seguintes itens: 
pilhas, baterias e equipamentos eletroeletrônicos, pneus, óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens), 
lâmpadas e embalagens em geral. Tais itens dependem de um sistema colaborativo envolvendo as diversas 
partes interessadas do processo, como consumidores e empresas.

Mais um avanço se concretiza no dia 12 de fevereiro de 2020, com a assinatura do Decreto nº 10.240/2020, 
que regulamenta a logística reversa de eletroeletrônicos domésticos em todo o território brasileiro. Esse 
instrumento está alinhado com o disposto no acordo setorial assinado entre o Ministério do Meio Ambiente 
e algumas empresas do setor em outubro de 2019.

A PNRS obriga os produtores (e importadores) de painéis fotovoltaicos a terem um papel decisivo na articu-
lação de um sistema de logística reversa, possuindo responsabilidades legais civis e administrativas caso não 
realizem esse procedimento. Além disso, a CF classifica o direito ao meio ambiente como fundamental de 
todos, cuja responsabilidade é tanto do Poder Público como da coletividade, com a finalidade de propiciar um 
desenvolvimento sustentável para gerações presentes e futuras. Assim, cria-se um contexto legal favorável à 
construção de um sistema eficaz para o gerenciamento dos resíduos provenientes dos painéis fotovoltaicos.

ARCABOUÇO LEGAL SOBRE RESÍDUOS DE MÓDULOS SOLARES

O arcabouço legal relacionado à energia solar no país é diverso. Vemos que, com o advento da Resolução 
Normativa Nº 482 da ANEEL, que possibilita que consumidores gerem a sua energia, e as regras de compen-
sação, há um impulso da implementação de energia solar no país. Todavia, não há uma lei específica para o 
descarte de placas no fim de vida útil, cabendo, assim, o uso de normativa genérica de descarte, que é a  lei 
nº 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). 

Em 2015, a ANEEL apresentou a Resolução Normativa Nº 687, que atualizou as leis sobre energia solar, tam-
bém silente em relação descarte deste resíduo. Atualmente vemos a discussão para alteração da norma que 
rege os sistemas solares conectados à rede. Além disso, houve uma consulta pública (Nº 025/2019), entre o 
período de outubro a dezembro de 2019, para discutir o assunto com uma profusão de participações. A prin-
cipal medida está na remuneração da “tarifa fio”, mas não se apuram avanços que tratem especificamente 
do destino das placas fotovoltaicas. 

Como apreendemos, estão sendo construídos acordos setoriais para que seja feito o descarte correto dos 
painéis fotovoltaicos, enquanto há o avanço paralelo do mercado de energia solar. Há um movimento para 
que seja criada uma nova lei, implementada e fiscalizada pelo IBAMA, que classifique os resíduos fotovoltai-
cos como especiais e que a destinação destes resíduos seja controlada.

Os sistemas de descarte e a gestão dos resíduos advindos da Energia Solar não acompanham a propulsão do 
uso da mesma no Brasil. As políticas públicas que tratam da temática ainda são incipientes e generalistas, 
não caracterizando esses resíduos de forma específica e, portanto, não garantindo a destinação e o descarte 
da forma mais adequada, tanto em termos ambientais quanto econômicos.
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Neste sentido, cabe ressaltar o acordo setorial para a implantação de sistemas de Logística Reversa de pro-
dutos eletroeletrônicos e seus componentes (MMA, 2020). Embora o acordo seja um importante passo para 
a Logística Reversa desses materiais, o mesmo ainda é exclusivo à equipamentos domésticos, não contem-
plando a cadeia produtiva industrial.

E é justamente neste cenário que se intensifica o debate acerca de novas proposições e soluções adequadas, 
que contemplem o setor industrial e classifiquem de forma específica os resíduos eletroeletrônicos não con-
siderados no acordo setorial publicado no Decreto 10.240, de 2020. O objetivo dessa inclusão contribuiria e 
impactaria de forma direta na gestão e descarte desses materiais ao longo prazo no país. 

2.32.3  ||      LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL E COMPARADA 

ACORDOS INTERNACIONAIS 

O desenvolvimento da legislação internacional (convenções, tratados e acordos internacionais) é conside-
rado um dos fatores determinantes para promover o estabelecimento de estruturas nacionais, além de for-
necer um ponto comum de referência e uma compreensão harmonizada, relevantes para o lixo eletrônico e 
produtos solares em fim de vida.

Esses acordos podem ajudar a fornecer bases principiológicas e conceituais para países iniciarem o processo 
de exame da situação nacional, determinando suas necessidades, entendendo os impactos socioeconômi-
cos e ambientais e desenvolvendo uma estrutura regulatória para atender aos objetivos.

Tabela 10 - Acordos internacionais multilaterais de meio ambiente relevantes 
em relação a resíduos eletrônico e solar

ACORDO DESCRIÇÃO

Convenção da Basiléia 
(Global)

O objetivo geral da Convenção da Basiléia é proteger a saúde humana e o meio ambiente contra os 
efeitos adversos dos resíduos perigosos. Seu escopo cobre uma ampla gama de resíduos definidos 
como “resíduo perigoso” com base em sua origem e /ou composição e suas características. Isso 
também abrange dois tipos de resíduos definidos como “outros resíduos” - resíduos domésticos e 
cinzas de incineração.

As disposições da Convenção giram em torno dos seguintes objetivos principais:

• A redução da geração de resíduos perigosos e a promoção de práticas ecológicas na gestão 
de resíduos perigosos, onde quer que seja o local de descarte

• A restrição do movimento transfronteiriço de resíduos perigosos, exceto onde são percebi-
dos como estando de acordo com os princípios de gestão ambientalmente saudável

• Promoção de um sistema regulatório aplicável aos casos em que movimentos transfronteiri-
ços são permitidos.

Convenção de 
Estolcomo (Global)

Este tratado visa eliminar ou restringir a produção e uso de poluentes orgânicos persistentes 
(POPs). POPs são compostos orgânicos que são resistentes à degradação ambiental, e sua longevi-
dade tem impactos adversos na saúde humana e no ambiente.

Os atuais “níveis alarmantes” de certos POPs no lixo eletrônico que entram na cadeia alimentar em 
torno das áreas onde o lixo eletrônico é queimado ou manejado em processos prejudiciais foram 
amplamente discutidos e governos chamados a agir de acordo com esta pressão.



18

ACORDO DESCRIÇÃO

Convenção de 
Minamata (Global)

Um Tratado das Nações Unidas com 128 signatários e 105 partes, é projetado para proteger a saúde 
humana e o meio ambiente de emissões e liberações de mercúrio e compostos de mercúrio de-
correntes de atividades humanas, levando-se em conta as propriedades únicas do mercúrio que o 
tornam atraente para uso na extração de materiais, fabricação de bens, como elétricos e produtos 
eletrônicos, entre outros. Abrange também emissões não intencionais de mercúrio como resultado 
de geração de energia, produção de cimento e mineração.

A Convenção de Minamata descreve medidas relacionadas a todo o ciclo de vida do mercúrio, junto 
com controles e reduções em uma gama de produtos, indústrias e processos que usam, liberam ou 
emitem mercúrio. 

Acordo de Escazú
(América Latina e 
Caribe)

Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos 
Ambientais na América Latina e no Caribe;

Acordo Bilateral  
(Brasi-Alemanha)

Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha para a Implementação do Projeto 
“Tecnologias Ambientalmente Adequadas e Desenvolvimento de Capacidades para a Implementa-
ção da Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil”

Protocolo de Quioto à 
Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima

Protocolo de Quioto à Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima- 1997. Para 
os fins deste Protocolo, aplicam-se as definições contidas no “Artigo 1º” da Convenção. ... “Conven-
ção” significa a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotada em Nova 
York em 9 de maio de 1992

Proposta da Mensagem 
de Acordos, convênios, 
tratados e atos 
internacionais  
nº 581/2018

Emenda de Banimento à Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços 
de Resíduos Perigosos e seu Depósito

Acordo Multilateral
Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos, entre Brasil, Ar-
gentina, Paraguai e Uruguai

Fonte: IABS, 2021. 

LEGISLAÇÃO COMPARADA 

O inegável avanço promovido pela legislação da União Europeia sobre painéis solares pode ser determinan-
te para que países possam adotar modelos semelhantes ou aprimorados. Sob a perspectiva do direito com-
parado que alguns países já têm requisitos de reciclagem em andamento. Há grande expectativa quanto aos 
avanços dos Estados Unidos, em que vemos um avanço da lei estadual em Washington, mas o país não tem 
legislação de reciclagem de energia solar.



19

Tabela 11 - União Europeia

Alemanha
A Lei de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos foi revisada em 2015 para refletir a alteração da diretiva da 
sobre REEE para incluir painéis solares fotovoltaicos.

Japão 

O Japão possui um mercado avançado na área de eletroeletrônicos e, por ser uma nação insular, a limitação 
dos recursos naturais e da terra para locais de descarte são um dos fatores determinantes ter uma política de 
lixo eletrônico. Consumidores japoneses

são considerados como tendo fortes tradições de reciclagem.

Há uma Política Nacional de Meio Ambiente para a Gestão de Resíduos ou Materiais Perigosos (2005), Políti-
ca Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis (2010), Promulgação da Lei 1672 para a gestão integrada 
de resíduos (2013), Quadro regulatório para a gestão de resíduos (2016), além de diversos acordos de coope-
ração com a Suíça e América Latina. 

Painéis Fotovoltaicos 

Os painéis fotovoltaicos em fim de vida são tratados sob o quadro geral da Gestão de Resíduos e Lei de Lim-
peza Pública. O ato define resíduos, resíduos industriais

responsabilidades, gestão de resíduos industriais incluindo disposição em aterro, etc. Além disso, a lei pres-
creve como gerenciar os resíduos e o descomissionamento. 

India 
A discussão sobre os assuntos relacionados a lixo eletrônico na Índia foi iniciada em 2004, só havendo uma 
regulamentação específica em 2011 (entrando em vigor em 2012) que detalha vários aspectos ligados as 
partes interessadas (indústria, governo e sociedade civil). 

UK
A legislação REEE do Reino Unido (transposição da UE REEE na legislação nacional) tem regras específicas 
para definir o produtor de PV. A criação de uma categoria fotovoltaica separada dará ao setor fotovoltaico 
mais controle sobre o financiamento da coleta de painéis fotovoltaicos e da reciclagem. 

EUA

Painéis fotovoltaicos dispostos de acordo com Conservation and Recovery Act, que é a lei

para o gerenciamento de resíduos sólidos perigosos e não perigosos. Como o ato não inclui requisitos espe-
cíficos para painéis fotovoltaicos, eles devem ser tratados sob seu quadro regulamentar geral para gestão de 
resíduos. 

A Califórnia está na vanguarda do desenvolvimento de um regulamento para a gestão de painéis fotovoltai-
cos em fim de vida. Washington se tornou o primeiro estado a aprovar o

Solar Stewardship Bill (ESSB 5939) exigindo que os fabricantes que vendem produtos solares para o estado, 
tenham programas de reciclagem para fim da vida útil de seus produtos. 

China

O Regulamento de Gestão de Resíduos entrou em vigor em janeiro de 2011. No momento, no entanto, pai-
néis fotovoltaicos não estão incluídos no processamento de produtos eletrônicos deste regulamento. 

A Pesquisa de Reciclagem e Descarte fornece políticas e tecnologia para o futuro, por meio de diversos pro-
gramas de P&D.

União Europeia 

A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, de 2012, sendo o primeiro documento jurí-
dico sobre painéis fotovoltaicos da Europa, classifica as peças como resíduos especiais eletroeletrônicos.

Esta diretiva determina que o fabricante é obrigado a arcar com as operações de eliminação e pagar todos 
os custos da gestão de resíduos. Além disso, o consumidor precisa ser informado sobre as instalações de 
tratamento de composição do produto e de seu descarte, de modo a acompanhar a sua destinação. 

Alemanha

Com os avanços da legislação supranacional europeia, iniciam-se os processos de internalização e aplicação 
de suas diretrizes (dentre de suas margens nacionais de apreciação). Esta diretiva acabou incorporada à 
legislação nacional da Alemanha em outubro de 2015. O governo alemão implementou incentivos à recicla-
gem de placas, ao invés do descarte.

Fonte: IABS, 2021. 
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Houve mais instalações solares renováveis em 2019 do que as adições de combustíveis fósseis e energia nuclear 
juntas, o que acontece pelo quinto ano consecutivo (REN21, 2020), seguindo uma tendência liderada pelos grandes 
países emissores de gases com efeito de estufa como a China, os Estados Unidos, e a Índia (HARRINGTON, 2015). 
Atualmente, existem 10 países no mundo que lideram o número de instalações solares fotovoltaicas (Figura 2).

Esse panorama também se intensifica reforçado pelo fato de o custo da energia solar fotovoltaica ter baixa-
do globalmente em 99% nas últimas quatro décadas (CHANDLER, 2018), atingindo um ponto de competi-
tividade de custos com as tecnologias de geração convencionais (combustíveis fósseis), mesmo sem subsí-
dios governamentais (LAZARD, 2019). No entanto, isso criou uma consequência não desejada: o aumento 
da quantidade de resíduos relacionados com os PV.

Figura 2 - 10 Países com Maiores Capacidades Instaladas PV.

Fonte: IRENA, 2020-b

Apesar dos grandes benefícios associados ao crescimento da produção de energia solar através de PVs, uma 
preocupação crescente são os resíduos perigosos gerados pelo fim de vida útil (End-of-life EOL) dos painéis 
solares, uma vez que se espera que atinjam 9,57 milhões de toneladas até 2050 (XU, LI, TAN, PETERS, & 
YANG, 2018). Para lidar com este aumento do número de PVs, foram criadas diferentes iniciativas em todo 
o mundo, dependendo do tipo do PV (CHOWDHURY, et al., 2020). 

Essa análise será focada no caso da Europa, cuja pegada ecológica derivada da utilização de PV’s está au-
mentando de forma constante (Figura 6), em quatro áreas principais: residencial, comercial, industrial e uti-
lity scale. Cabe ressaltar que, fora da Europa, apenas alguns países abordaram a questão da regulamentação 
dos resíduos fotovoltaicos.

Em 2012, foi proposta na Europa a Reformulação da Diretiva Europeia de Resíduos de Equipamentos Eléc-
tricos e Electrónicos (REEE) , com o objetivo de “estabelecer princípios concebidos para reduzir o impacto 
da geração de resíduos fotovoltaicos, com a exigência de que os estados membros da UE Levem a Direti-
va para a legislação nacional” (COMISSÃO EUROPEIA, 2012). Esta diretiva apela à concepção e produção 
responsável de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (EEE) com o objetivo final de “facilitar a renovação, 
reutilização, desmontagem e reciclagem” desses equipamentos, bem como de “integrar material reciclado 
em novos equipamentos” (COMISSÃO EUROPEIA, 2012). 

De acordo com a definição anterior, a responsabilidade pela coleta e reciclagem dos painéis fotovoltaicos, em 
última análise, cai nas mãos do produtor como parte de sua Responsabilidade Estendida do Produtor (EPR). 
É importante notar que a Diretiva WEEE 2012/19 / UE apresenta um conjunto de definições para “produtor”:

- Fabricantes: qualquer pessoa estabelecida em um Estado-Membro da União Europeia e que fabrique 
ou venda painéis fotovoltaicos sob o seu próprio nome ou marca comercial dentro do território desse 
Estado-Membro.
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- Distribuidor ou revendedor: qualquer pessoa estabelecida em um Estado Membro da União Euro-
peia e que revenda ou distribua módulos PV em seu próprio nome ou marca comercial nesse Estado 
Membro. Isto inclui aqueles que foram produzidos por outros fornecedores, exceto quando a marca 
do fabricante original aparece no produto.

- Importador: qualquer pessoa estabelecida em um Estado-Membro da União Europeia e que venda mó-
dulos fotovoltaicos nesse Estado-Membro a partir de um país terceiro ou de outro Estado-Membro.

- Vendedor via Internet ou Distante: qualquer pessoa que venda módulos fotovoltaicos por meio de co-
municação à distância diretamente a residências particulares ou usuários diferentes de residências parti-
culares num Estado-Membro, e que esteja estabelecida num país terceiro ou em outro Estado-Membro.

Como observado por Besiou & Van Wassenhove (2016) e Sanz Morris & Carrasco-Gallego (2015), é importan-
te compreender adequadamente as responsabilidades e requisitos em cada caso, dada a grande cadeia de 
fornecimento envolvida na indústria dos PV’s. 

Na Espanha, o Decreto Real 110/2015 de 20 de fevereiro, propõe um regulamento nacional para os REEE que 
segue as diretrizes apresentadas na Reformulação WEEE (BOE, 2015). Este Decreto Real define de forma 
clara quem tem a responsabilidade pelo fim do ciclo de vida (EOL) dos painéis fotovoltaicos:

“no caso de os painéis terem sido substituídos, o fabricante ou importador que comer-
cializou os novos painéis que foram instalados (primeiro vendedor na Espanha) deve 
cumprir uma série de requisitos legais e administrativos, além de arcar com os custos de 
gestão dos painéis que foram desinstalados e que devem ser reciclados” (BOE, 2015). 

Em 15 de Agosto de 2018, o Decreto Real 110/2015 introduziu uma classificação particular para REEE. A partir des-
se momento, foi considerado adequado separar os painéis fotovoltaicos em uma nova categoria, dada a singula-
ridade deste tipo de dispositivo (ciclo de vida longo e um perfil particular), e com o objetivo de evitar a distorção 
das quotas anuais de coleta para o resto de aparelhos elétricos com características similares. Além disso, é inte-
ressante notar que este Decreto Real exclui dispositivos especificamente concebidos e instalados como parte de 
outros dispositivos excluídos do âmbito de aplicação do Decreto, tais como veículos ou meios de transporte, dos 
quais apenas estão incluídos veículos elétricos com tração a duas rodas. Da mesma forma, a Diretiva REEE e o De-
creto Real 110/2015 apresentam definições e responsabilidades semelhantes para o produtor, no escopo do país.

Vale a pena notar que algumas características especiais decorrem do Decreto Real 110/2015, à semelhança 
do que tem acontecido com os restantes dispositivos eletrônicos desde 2005. Na Espanha: “o produtor ou 
importador de módulos PV é responsável pelo financiamento da coleta e reciclagem dos painéis colocados 
no mercado no fim do ciclo de vida (EOL), de acordo com o princípio da Responsabilidade Expandida do 
Produtor (REP)” (PÉREZ, 2016). 

Isto significa que o produtor é responsável pela reciclagem dos painéis que são substituídos por novos pai-
néis, de acordo com o que é conhecido no setor como a regra “um por um”. No caso dos chamados resíduos 
“históricos” - produtos colocados no mercado antes de 13 de agosto de 2005 -, é o utilizador final que deve 
arcar com os custos de coleta e tratamento (PÉREZ, 2016). Além disso, os produtores devem comunicar 
trimestralmente ao Ministério da Agricultura, Alimentação e Ambiente espanhol suas vendas, bem como o 
volume de painéis reciclados e os materiais e quantidades recuperados (PÉREZ, 2016). 

Dado que todos os módulos fotovoltaicos atualmente disponíveis no mercado europeu devem cumprir o 
regulamento apresentado acima, a maioria das partes do módulo solar podem ser recicladas, incluindo 
vidro, materiais semicondutores, metais ferrosos e não ferrosos. Portanto, os produtores devem informar 
aos compradores a importância da coleta seletiva destes resíduos, bem como as empresas de tratamento 
sobre o manuseio durante o momento de coleta, armazenamento, desmontagem e eventual tratamento, 
assim como os materiais perigosos que contêm. Os módulos presentes no mercado atual pertencem a duas 
categorias diferentes: painéis à base de silicone (c-Si) e não à base de silicone (materiais como telureto de 
cádmio (CdTe), cobre índio gallium (di) e seleneto (CIGS)), que determinam o processo de reciclagem a ser 
utilizado (XU, LI, TAN, PETERS, & YANG, 2018; CHOWDHURY, et al., 2020). Um caso especial, que ainda 
está em discussão, são os módulos solares térmicos, que têm uma composição material diferente dos PV.
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CARACTERIZAÇÃO E USO DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS

Os sistemas fotovoltaicos (SFV) são compostos por diversos materiais e componentes eletroeletrônicos, 
sendo muitos deles já contemplados nas legislações vigentes no Brasil. Entretanto, os painéis fotovoltaicos 
são o alvo de maior preocupação neste estudo, justamente por não existir nenhuma tratativa específica a 
esse tipo de resíduo e suas complexidades. As legislações e normas existentes no Brasil tratam os painéis 
fotovoltaicos de maneira generalista e não adaptada ao problema a ser enfrentado nos próximos anos com 
a expansão da energia solar no país. Entendemos que é justamente nessa lacuna que o estudo vem a acres-
centar nas discussões, debates e proposições para a evolução e o avanço da tratativa desses resíduos. 

PAINÉIS FOTOVOLTAICOS – CARACTERIZAÇÃO 

TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Diversas são as tecnologias fotovoltaicas em desenvolvimento, muitas delas com elevado potencial de mo-
dificar radicalmente o mercado no que concerne a custos e eficiência dos sistemas. Estas tecnologias estão 
agrupadas na literatura em três categorias em função de seus vínculos históricos e processo de desenvolvi-
mento e uso, sendo as mesmas:

I. Primeira Geração: Assim denominada por agrupar as primeiras tecnologias PV de uso comercial já
na segunda metade dos anos 1950.

• Silício policristalino (p-Si);
• Silício monocristalino (m-Si).

II. Segunda Geração: Refere-se às tecnologias de filmes finos (Thin-film PV cell). Tecnologias PV que
faz uso de materiais de espessura reduzida, da ordem de apenas 1 μm, cerca de 100 vezes menor
que a espessura encontrada nas lâminas de silício cristalino).

• Silício amorfo (a-Si);
• Arsenieto de Gálio (GaAs);
• Disseleneto de cobre-índio e cobre-índio-gálio (CIS e CIGS)
• Telureto de Cádmio (CdTe)

III. Terceira Geração: Empregam materiais orgânicos como pequenas moléculas ou polímeros, abran-
gendo também as células solares de múltiplas junções. Por absorverem uma faixa ampla do espec-
tro solar correspondem às células com as maiores eficiências.

• Células de corante (CSSC);
• Células orgânicas (OSC);
• Tecnologias híbridas.

Nesse conjunto de tecnologias PV, as células solares produzidas a partir do silício respondem pela maioria 
dos sistemas em uso. As tecnologias solares fotovoltaicas baseadas em silício C-Si é a mais antiga em uso 
e responde por cerca de 89% do mercado: Silício Policristalino (54%); Silício Multicristalino (30%); e Silício 
Amorfo (5%). Devido às baixas taxas de eficiência, os produtos a-Si foram descontinuados o que reflete sua 
reduzida representação no mercado. As duas tecnologias de painéis de Filme Fino representam 10% do 
mercado – 4% para o Disseleneto de Cobre-índio e Cobre Índio-Gálio (CIS e CIGS) e 6% para o Telureto de 
Cádimo (CdTe) (Bühler, 2018). A Figura 16 apresenta a participação das tecnologias PV que estão presentes 
no mercado.
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Figura 3 - Participação Percentual das Tecnologias PV no Mercado.

Fonte: BÜHLER, 2018.

Segundo IRENA (2016), a participação de mercado das tecnologias de segunda e terceira geração deverá 
crescer, podendo chegar a ocupar cerca de 40% do mercado em 2030. No entanto, as tecnologias con-
vencionais manterão o seu domínio nesse mesmo período, especialmente àquelas baseadas em silício, 
uma vez que essas tecnologias possuem amplo potencial de reduzirem seus custos, aprimorando seus 
processos de produção.

Módulo Solar Fotovoltaico: Composição 

A expansão do mercado da energia solar fotovoltaica indica novos desafios aos atores desse mesmo mer-
cado, isso porque nenhuma outra fonte de energia registrou taxas de crescimento semelhantes nessas duas 
últimas décadas. A sua baixa densidade energética tem consolidado uma estrutura de aproveitamento pul-
verizado em pequenos (geração distribuída em micro e minigeração) e médios aproveitamentos. Essa ca-
racterística estabelecerá um fluxo crescente de resíduos que exigirá cada vez mais uma gestão particular da 
sua produção e descarte, em que a redução de material e resíduos por unidade de potência, bem como o 
tratamento, a reciclagem e o descarte de seus componentes, devem ganhar maior atenção.

Os múltiplos materiais que compõem as tecnologias empregadas nos painéis fotovoltaicos disponíveis no 
mercado definem a maneira de se lidar com estes dispositivos, como também a composição de seus resí-
duos. Como consequência, os materiais empregados estruturam a forma econômica de seu tratamento. 

Um painel fotovoltaico baseado em silício cristalino típico com uma moldura de alumínio e 60 células têm 
uma capacidade de 270 watts-pico (Wp) e seu peso alcança 18,6 quilogramas (kg). Os painéis de Filme Fino 
de Telureto de cádmio (CdTe) com 110 Wp podem apresentar, em média, um peso de 12 kg. Já um painel de 
Disseleneto de cobre-índio-gálio (CIGS) de capacidade de 160 Wp apresenta um peso de 20 kg.

O IRENA (2016) aponta que estudos orientados a promover melhorias nos componentes dos painéis foto-
voltaicos proporcionarão avanços na economia dos materiais e melhoria de suas eficiências, o que acarreta-
rá a redução de materiais por unidade de potência e, portanto, a redução do uso de substâncias potencial-
mente perigosas. A Figura 17, disponível no IRENA (2016), apresenta os materiais empregados nas principais 
tecnologias de painel fotovoltaico no ano de 2014, fazendo também uma projeção para o ano de 2030.
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Figura 4 - Material Empregado nos Painéis Fotovoltaico no ano de 2014 e Projeção para 2030

Fonte: IRENA, 2016.

PROCESSO DE RECICLAGEM

O último relatório da Agência Internacional para as Energias Renováveis (IRENA)prevê que serão geradas 
1,7 a 8 milhões de toneladas de resíduos de eletrônicos em 2030, e 60 a 78 milhões de toneladas em 2050. 
Esse relatório aponta que os resíduos de painéis poderão exceder em 10% a quantidade total de resíduos 
eletrônicos gerados por outros dispositivos (IRENA, 2016). No entanto, isto significaria também um aumen-
to do valor econômico associado às matérias-primas recuperáveis por meio da reciclagem, o que reforçaria 
a transição da Europa para um modelo de economia circular.

Considerando o longo ciclo de vida dos resíduos fotovoltaicos e a presença de materiais preciosos/raros 
(prata, índio, gálio e germânio), a gestão dos seus resíduos exige uma nova abordagem sobre a reciclagem 
dos seus materiais (BESIOU & VAN WASSENHOVE, 2016). Atualmente, a maior parte dos esforços está cen-
trada em painéis do tipo c-Si (PALITZSCH & LOSER, 2012; CHOWDHURY, et al., 2020), contando com três 
tipos de reciclagem: física, térmica e química para este fim (KLUGMANN-RADZIEMSKA & OSTROWSKI, 
2010; KANG, YOO, LEE, BOO, & RYU, 2012) (Figura 5).

De acordo com a Diretiva REEE, o processo de reciclagem dos módulos c-Si começa com o desmantelamen-
to manual, prossegue com a trituração do módulo para separar os seus componentes, recuperando até 80% 
do painel (Figura 9). Nesse sentido, devido à natureza do produto, geralmente composto de vidro, é comum 
a integração de recicladores de vidro no processo. 

Para os painéis não baseados em silicone, são utilizadas diversas tecnologias de reciclagem. Os painéis CdTe 
são esmagados (semelhante ao c-Si) primeiro, seguido de um tratamento químico que ajuda a separar os 
diferentes materiais semicondutores, maximizando a recuperação de 95% destes componentes. Compara-
velmente, para os módulos fotovoltaicos de seleneto de índio de cobre (CIS) e de gálio de índio de cobre (di) 
seleneto (CIGS) aplicam-se processos semelhantes.
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Figura 5 - Diferentes tipos de processos de reciclagem de energia solar fotovoltaica 

 Fonte: CHOWDHURY, et al., 2020.

ESTUDOS DE CASO

Embora haja um interesse crescente em torno do tópico em todo o mundo, a maior parte dos avanços foram 
realizados na Europa. Empresas e instituições de pesquisa têm trabalhado juntas em maneiras mais eficien-
tes de desenvolver PV a partir de materiais reciclados (Solar World AG, First Solar, PV CYCLE), inovando 
processos de reciclagem (Saperatec, Fraunhofer ISE, RECYCLIA, Screlec), aumentando o ciclo de vida dos 
componentes (AUO) e gerando conhecimento colaborativo (IEA-PVPS). Além disso, a legislação foi desen-
volvida a nível regional na União Europeia (diretiva WEEE), o que ajuda os países individuais a adaptá-la às 
suas próprias legislações.

GESTÃO DE REEE

Dada a ampla variedade de itens elétricos e eletrônicos (ou seja, televisores, celulares, tablets, geladeiras, 
ferros de passar, furadeiras, máquinas de lavar louça, entre outros) que se enquadram na classificação EEE 
geral, surgiu a necessidade de categorias definidas, dada a necessidade para descartar com responsabili-
dade aparelhos funcionando (ou contendo) eletricidade para evitar danos ao meio ambiente. A Comissão 
Europeia (2012) propôs uma classificação geral para itens comuns de EEE nas seguintes categorias:

• Grandes eletrodomésticos (geladeiras, freezers, máquinas de lavar, lava-louças, micro-ondas, venti-
ladores elétricos, radiadores elétricos, entre outros).

• Pequenos eletrodomésticos (aspiradores de pó, torradeiras, cafeteiras, facas elétricas, ferros de
engomar, secadores de cabelo, entre outros)

• Tecnologia da informação (TI) e equipamentos de telecomunicações (impressoras, PCs, telefones,
laptops, scanners, secretárias eletrônicas, fotocopiadoras, entre outros)

• Equipamentos de consumo e painéis fotovoltaicos (TVs, aparelhos de rádio, instrumentos musicais,
gravadores de vídeo, painéis fotovoltaicos, entre outros).
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• Equipamentos de iluminação (ou seja, lâmpadas fluorescentes)

• Ferramentas elétricas e eletrônicas (brocas manuais, serras, máquinas de costura, entre outras).

• Brinquedos, equipamentos de lazer e esportes (trens elétricos, pistas de corrida de carros, videoga-
mes, equipamentos esportivos com componentes elétricos ou eletrônicos, entre outros).

• Sistemas de equipamentos médicos - exceto produtos implantados (equipamentos de radioterapia, 
equipamentos de cardiologia, analisadores, freezers, entre outros).

• Instrumentos de monitoramento e controle (detector de fumaça, termostatos, entre outros).

• Distribuidores automáticos (ou seja, todos os aparelhos que distribui automaticamente todos os 
tipos de produtos)

Quando os REEE são gerenciados de maneira adequada, muitos benefícios podem ser obtidos, desde evitar 
o descarte descuidado de elementos químicos e substâncias consideradas perigosas para a saúde humana e 
o meio ambiente até a recuperação de toneladas de materiais que podem ser reutilizados ou incluídos como 
matéria-prima na fabricação de novos produtos.

Um papel fundamental da cadeia de descarte é ajudar a compreender a importância dos diferentes tipos de 
organizações, classificando-os em categorias de atores-chave e identificando suas principais responsabili-
dades. A tabela a seguir, proposta pelo Ministério do Meio Ambiente da Nova Zelândia, resume as responsa-
bilidades ao longo da “cadeia de descarte” (GOVERNO DA NOVA ZELÂNDIA, 2021).

Tabela 12 – Responsabilidades ao longo da “cadeia de descarte” na Nova Zelândia

ATOR-CHAVE TIPOS DE ORGANIZAÇÕES PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

Gerador de REEE

• Empresas, agências governamentais e consumi-
dores domésticos descartando seus próprios REEE

• Conselhos organizando a reciclagem de 
REEE domésticos

• Produtores / fabricantes de equipamentos ori-
ginais / importadores organizando o descarte de 
REEE de consumidor e / ou comercial (como parte 
de um esquema de gerenciamento de produto)

• Entregar REEE em um ponto de coleta em vez de 
um aterro

• Garantir que os REEE sejam tratados por empresas 
devidamente qualificadas e gerenciadas

Coletor

• Conselhos locais

• Empresas de recuperação

• Empresas de reciclagem

• Comerciantes de sucata

• Empresas de gestão de resíduos

• Varejistas / revendedores

• Grupos comunitários

• Organizações de gestão de produtos em 
nome de seus membros

• Produtores / fabricantes / importadores de 
equipamentos originais

• Garantir que os REEE sejam coletados de forma 
adequada4 para maximizar sua reutilização e / ou 
potencial de reciclagem

• Manter registros apropriados para que as quantida-
des de REEE coletadas possam ser monitoradas

• Manter um registro adequado das fontes de REEE e 
das rotas de reciclagem utilizadas (se forem a primei-
ra instalação de processamento)

• Garantir que o material seja passado a um operador 
de reutilização ou reciclador de boa reputação5, com 
sistemas de gestão adequados, para que todos os 
riscos ambientais e de saúde sejam gerenciados

2  “Adequado” significa o nível de detalhamento, por exemplo, dos registros, que dependerá do tamanho da operação e das quantidades de resíduos 
tratadas. Por exemplo, se uma empresa está descartando quatro computadores, não é adequado esperar que a empresa realize auditorias completas 
da cadeia de suprimentos até o ponto final de descarte. No entanto, se uma empresa está descartando uma grande quantidade de REEE, é apropria-
do que ela opere em um nível mais alto de devida diligência.

3 Para os fins desta orientação, “respeitável” é definido como aqueles que podem demonstrar que exerceram suas responsabilidades de cadeia de 
descarte
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ATOR-CHAVE TIPOS DE ORGANIZAÇÕES PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES 

Gestor do Reúso

• Empresas de remarketing

• Operadores de reutilização do setor comu-
nitário

• Outros recondicionadores / revendedores

• Organizações de gestão de produtos em 
nome de seus membros

• Produtores / fabricantes / importadores de 
equipamentos originais

• Garantir que o WEEE esteja preparado para reutili-
zação de acordo com os padrões de saúde e seguran-
ça e ambientais exigidos

• Manter um registro do volume total de REEE que 
entra na operação e das toneladas recondicionadas, 
reimplantadas, desmontadas e enviadas para poste-
rior processamento e descarte

• Garantir que as empresas de reciclagem e descarte 
sejam respeitáveis

• Cumprir toda a legislação

Reciclador (materiais 
recuperados)

• Comerciantes de sucata

• Empresas de reciclagem que processam ou 
revendem / reutilizam materiais reciclados 
para novos produtos (tanto no país quanto no 
exterior)

• Intermediários / agentes / corretores

• Recuperar componentes de metal, vidro e plástico 
de REEE seguindo procedimentos adequados de 
saúde e segurança, meio ambiente e qualidade

• Manter um balanço de massa (volume total) de 
material dentro e fora da operação e fornecer essas 
informações aos clientes conforme apropriado

• Descartar qualquer rejeito residual em instalações 
apropriadas

• Cumprir toda a legislação

Exportador

• Empresas de reuso que desmontam equi-
pamentos / componentes que não podem ser 
reutilizados

• Empresas de reciclagem

• Intermediários / agentes / corretores

• Grupos comunitários

• Comerciantes de sucata

• Desmontar o equipamento em suas partes consti-
tuintes para permitir o processamento e reciclagem 
a jusante

• Garantir que a operação de desmontagem atenda 
aos padrões de saúde e segurança e ambientais

• Manter um balanço de massa (volume total) de 
material dentro e fora da operação

• Garantir que as empresas estrangeiras de recicla-
gem e descarte sejam respeitáveis

• Cumprir toda a legislação (incluindo a Convenção 
de Basileia)

Dada a ampla gama de responsabilidades e o grande número de participantes ao longo da cadeia de descar-
te, é fácil perceber que boas práticas e práticas não exitosas podem surgir delas. 

PRÁTICAS DE GESTÃO DE REEE

BOAS PRÁTICAS

Por um lado, temos boas práticas de casos de muitos países ao redor do mundo, entre as quais alguns esfor-
ços notáveis   são realizados. Como pode ser visto na Tabela 13, alguns criaram políticas de lixo eletrônico e 
estratégias de gestão de WEEE propostas, outros criaram empresas sociais e serviços em torno de REEE, e 
alguns investiram na educação de seus cidadãos, pesquisa e educação inovadora sobre o assunto.

A maioria das iniciativas se concentra em lidar com os REEE, uma vez que esses são gerados pela melhoria 
do sistema de coleta (cleanSpot, Relight, C-SERVEES). Enquanto o processo de reciclagem (C-SERVEES, 
GateC, Inventorization, CFC3-reciclagem), um elemento-chave para sistemas de gerenciamento de WEEE 
bem-sucedidos está reduzindo a geração de resíduos (Siemens / Fujitsu, Matsushida Electric) e gerando 
empresas focadas na reciclagem sustentável de WEEE (Economia de Mercado Social). É reconfortante ver 
muitas dessas iniciativas se espalhando pelo mundo.
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Tabela 13 – Boas práticas relatadas em todo o mundo em torno da WEEE.
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Automated 
processing 

x x x

E-waste policy x x x x x

CFC Recycling x

Transportation of 
WEEE

x

WEEE management x x x x x x x x x x x

ICT Tools x x

Social Enterprises x x x x

Consulting services x

Inventorying x

Education x x x

PRÁTICAS NÃO EXITOSAS  

Por outro lado, as práticas não exitosas são uma consequência não intencional para os REEE, devido à má 
gestão dos resíduos. As más experiências são evidentes em todo o mundo, no entanto, elas se concentram 
principalmente nos países em desenvolvimento, onde há uma falta de regulamentação que permite dife-
rentes falhas no sistema. Armazenamento, transporte e classificação inadequados são alguns dos principais 
problemas que os países enfrentam atualmente neste assunto.

Além das práticas não exitosas mencionadas acima, duas principais consequências diretas da má gestão são 
o impacto ambiental (materiais perigosos, queima a céu aberto, processamento metalúrgico improvisado, 
resíduos extraviados) e o impacto social (recicladores informais). Ambos podem ser resolvidos, melhorando 
a regulamentação sobre o assunto. No entanto, regulamentar os recicladores informais é a parte mais difícil, 
dado o papel essencial que desempenham no delicado ecossistema de gestão de resíduos. 
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Tabela 14 - Práticas não exitosas relatadas em todo o mundo em torno da REEE
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Unregulated system x x x x

Informal sector x x x x x

Open burning x x

Poor storage system x x x x

Poor transportation x x

Poor sorting x x x x

Unsafe handling x x

Nonexistent legislation x

"Misplaced" WEEE x

Stolen materials 

O SETOR INFORMAL EM REEE

Embora o setor informal seja geralmente considerado pelos governos como um setor que precisa ser for-
malizado – visto que não está regulamentado (WILSON, WHITEMAN, & TORMIN, 2001),  licenciado e, além 
disso, não paga impostos (HAAN, COAD, & LARDINOIS, 1998) – essa esfera proporciona benefícios econô-
micos significativos para aqueles que operam sob estes sistemas, apesar das questões sociais e de saúde 
relacionadas (WILSON, VELIS, & CHEESEMAN, 2006).

A reciclagem informal de resíduos depende de “grupos sociais pobres e marginalizados que recorrem à cole-
ta de lixo para gerar renda e alguns até mesmo dependem dela para sua sobrevivência diária” (AGAMUTHU, 
2010). Esta é uma prática comum realizada principalmente em áreas do mundo em desenvolvimento, con-
forme as circunstâncias acima mencionadas, em que a estimativa é de que cerca de 2% da população das 
cidades da América Latina e Ásia realizem essa atividade informal.

Uma das sugestões fortemente recomendadas para melhorar a gestão de resíduos é incluir “a longa tradi-
ção e experiência disponíveis no setor informal” (AGAMUTHU, 2010) e complementá-la com os regulamentos 
e condições de trabalho (higiene, segurança e pagamento justo) fornecidos por um setor formal (ASIM, BA-
TOOL, & CHAUDHRY, 2012; SASAKI, ARAKI, TAMBUNAN, & PRASADJA, 2014). Além disso, os sistemas infor-
mais continuam a existir e podem florescer de mãos dadas com o sistema formal (OTENGABABIO, MELARA 
ARGUELLO, & GABBAY, 2013). Um exemplo disso, são os emergentes “coletores de resíduos pré coletados 
(WPC)”, cujo papel é compensar a lacuna entre as residências e as estações de transferência (Papel e impor-
tância dos coletores informais no sistema municipal de coleta de resíduos em Abidjan, Costa do Marfim, 2016). 
Além disso, outra forma de melhorar o sistema de reciclagem é promover e garantir a segregação dos resíduos 
domésticos (MATTER, DIETSCHI, & ZURBRÜGG, 2013). No entanto, vale notar que na maioria dos casos,”sis-
temas informais de remoção de resíduos sólidos são desencorajados em vez de apreciados e legitimados pelas 
autoridades da cidade” (OTENG-ABABIO, MELARA ARGUELLO, & GABBAY, 2013).

Um dos casos em que a inclusão social dos catadores tem sido bem-sucedida é no Brasil, com a criação da 
Política Brasileira de Resíduos Sólidos (PNRS), com o objetivo de formalizá-los. Como resultado desta polí-
tica, atualmente cerca de 1.700 associações e cooperativas de catadores em todo o Brasil passaram a fazer 
parte desta iniciativa. Entretanto, apenas uma pequena porcentagem do total de catadores (apenas 1 em 
cada 10 catadores) são membros de cooperativas ou associações (VELIS, 2017). Um exemplo específico so-
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bre a gestão de REEE, no qual os catadores no Brasil estão incluídos, é apresentado por Ghisolfi, Diniz Cha-
ves, Ribeiro Siman, Xavier (2017). Eles propõem uma modelagem da cadeia de abastecimento em circuito 
fechado, com uma abordagem de dinâmica de sistema, que avalia os benefícios de incluir os catadores de 
recicláveis, especificamente em relação aos REEE de desktops e laptops.

Outro exemplo de inclusão bem-sucedida é apresentado na Índia, onde uma empresa social de base tec-
nológica, chamada Kabadiwalla Connect, “integra o ecossistema informal à cadeia de abastecimento de 
logística reversa, ajudando municípios, marcas e empresas de gestão de resíduos a recuperarem resíduos 
pós-consumo de forma eficiente e mais inclusiva no mundo em desenvolvimento” (HANDE, 2019). Esta tec-
nologia ajuda a conectar e alavancar as infraestruturas informais (e formais) existentes e melhorar a eficiên-
cia dos sistemas de gestão de resíduos. Na figura 6 pode ser visto o diagrama geral da cadeia de valor da 
reciclagem informal, incluindo onde e como o Kabadiwalla Connect agrega valor.

Figura 6 - Como o Kabadiwalla Connect agrega valor ao longo da cadeia de valor da reciclagem informal.

Fonte: HANDE, 2019

GESTÃO DOS RESÍDUOS COMO FATOR DE VALORIZAÇÃO DA CADEIA 
DOS MÓDULOS SOLARES

Há grandes oportunidades quando se fala de gerenciamento de fim do ciclo de vida das PVs, pois pode dis-
ponibilizar um estoque considerável de matérias primas e outros componentes, podendo ser um fator signi-
ficativo na cadeia de valor PV. Se pensarmos que o material recuperado voltará à economia, podendo servir 
de insumo a novas placas ou sendo comercializados no mercado, há um efeito positivo na cadeia como um 
todo e na disponibilidade e fornecimento de matéria prima (Figura 7). 

Segundo o relatório da IRENA, estimativas preliminares sugerem que as matérias-primas tecnicamente re-
cuperáveis de painéis fotovoltaicos podem produzir cumulativamente um valor de até US $450 milhões (em 
termos de 2016) até 2030. Se olharmos a projeção para 2050, o valor recuperável pode exceder cumulativa-
mente US $15 bilhões, equivalente a 2 bilhões de painéis. 
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Os efeitos positivos, além dos supracitados, podem estar na capacitação e especialização de gestores e em-
presas especializadas em gestão de resíduos, podendo se tornar uma saída à informalidade vista nas cadeias 
de reciclagem. Podem ser geradas oportunidades especialmente na reparação / reutilização e reciclagem / 
tratamento industriais. 

Figura 7 – Potencial de valor agregado

Fonte: IRENA, 2016.
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CONCLUSÃO

A energia solar caminha aceleradamente para representar uma parcela considerável da geração de eletri-
cidade no mundo. No Brasil, a grande disponibilidade do recurso solar torna essa uma solução promissora 
para a descarbonização, descentralização e diversificação de nossa matriz elétrica.

Entretanto, a expansão dessa fonte vem acompanhada de uma nova cadeia de resíduos, ainda pouco explo-
rada. Os resíduos fotovoltaicos se apresentam como um desafio da ordem ambiental, pelas possibilidades 
de contaminação a partir dos materiais utilizados nas células, mas também como uma oportunidade de 
agregação de valor.

Para que isso ocorra, é fundamental que a legislação acompanhe a expansão dessa cadeia, fortalecendo as 
boas práticas, designando adequadamente as responsabilidades dos atores envolvidos e fornecendo segu-
rança jurídica e institucional para a consolidação do setor.

Este relatório buscou analisar o crescimento, presente e projetado, da tecnologia solar fotovoltaica, e, con-
sequentemente, de sua cadeia de resíduos. Além disso, foram abordados os marcos legais no âmbito nacio-
nal e internacional, acordos e práticas individuais, exitosas ou não, na tentativa de implementação de uma 
cadeia de exploração dos resíduos fotovoltaicos e REE em geral.

Foi possível observar que avanços no marco legal brasileiro ainda são necessários para regulamentar a ca-
deia de resíduos fotovoltaicos. O arcabouço legal brasileiro ainda não contempla esse tipo de resíduo com 
uma resolução ou norma específica, como o fazem outros países.

A discussão sobre a estruturação dessa nova cadeia de valor tende a aflorar com o avanço da energia solar, 
e a participação dos atores envolvidos - de empresas produtoras do material aos trabalhadores informais - é 
fundamental nessa construção.
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