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Ciclo de vida do empreendimento de 
energia eólica

Processo de 
Manufatura 

• Extração de matéria- prima

• Produção de equipamentos e 
componentes

• Instalação/ Construção de 
usinas

Processo 
Operacional

• Geração de energia

• Manutenção

Processo 
descomis-

sionamento

• Desconexão de Sistemas e Usinas 

• Reaproveitamento e tratamento dos 
matérias e equipamentos

• Recuperação das áreas degradada

• Encerramento dos contratos de 
arrendamento



Processo de descomissionamento: Tipos

Descomissionamento

Parcial

Troca de 
componentes 

Troca de 
equipamentos

Total
Desativação das 

estruturas da usina



Cenário - Alemanha

Manual contendo as obrigação de descomissionamento

BWE, 2018



Motivadores para o 

descomissionamento

Parcial

 interesse do empreendedor em aumentar sua capacidade de geração

realizando a repotenciação através da adoção de novas tecnologias

Não renovação do contrato no mercado regulado ou livre: (Brasil)

Mercado Regulado - vigência 20 anos a partir do suprimento da energia.

Mercado Livre - vigência depende do acordo de cada contrato.



Energia Eólica (Mw) X Vigência do contrato 
e do período de suprimento (ano)

Fonte: Dados adaptado da Eletrobrás e ANEEL (2019)
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Acidente

Fonte: Portal Energia 



Composição: Usina Eólica

Infraestrutura:

 Acessos

 Centro de operação

 Área de armazenamento temporário de

resíduo

 Terreno - Gestão dos arrendatários

Equipamento:

 Aerogeradores

 Postes

 Linha de transmissão

 Subestação elevadora

 Linha de distribuição

Fonte: Noticias da Lapa



Transição do ciclo linear para o circular

Processo de 
Manufatura 

Processo 
Operacional

Processo de 
descomissiona

mento 

Impacto econômico 
e social

Arrendatário

Município

Setor energético

Desmontagem 
especializada 

Segregação

Matéria-prima

Resíduo Tratamento

Equipamento
Reuso

Revenda

Recuperação das 
áreas degradadas

Base de 
aerogerador

Infraestrutura

Linear: extrair, transformar e descartar  insustentável

Circular: Recurso e material retornem para o processo de manufatura Nova 
manufatura

Tratamento



Ponto de atenção da Logística Reversa

Gestão: a falta de especialistas em logística reversa e baixo comprometimento

entre os fabricantes e os clientes;

Financeira: a falta de capital inicial e/ou fundos para implementação da Logística

Reversa;

Política: a falta de políticas empresárias para estabelecer a inserção da Logística

Reversa na unidade fabril;

Infraestrutura: falta de sistemas para execução e monitoramento no fluxo de

retorno;



Desafios:

Realizar um planejamento que contemple custo e tempo para minimizar os impactos

negativos dessa fase;

Identificar forma de obtenção de receita e não apenas despesas;

Qualificar mão de obrar;

Incentivar a criatividade e inovação com foco em facilitar, agilizar e assegurar o

processo de desmonte;

Desenvolver uma cadeia de serviço que seja replicável;



Economia Circular– Diagrama de Borboleta 

Fonte: Ellen MacArthur
Foundation.



Obrigada e aguardamos o seu contato.
Lívia Tavares

www.eolus.com.br

livia@eolus.com.br

+55 71 981132274



Aviso

Este material contém informações gerais sobre as atividades da Eolus a partir de Janeiro
de 2014, com dados apresentados de forma resumida e que não possuem o objetivo de
serem completos.

As informações podem incluir declarações que apresentam expectativas da
Administração da empresa e/ou previsões sobre eventos futuros. Elas envolvem riscos e
incertezas que podem causar resultados reais materialmente diferentes daqueles
projetados em tais declarações prospectivas.

Nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita considerando a
precisão, imparcialidade ou integridade das informações aqui contidas.

O material não constitui uma oferta, convite ou recomendação de oferta para a
subscrição, ou compra de quaisquer valores mobiliários e nenhuma informação contida
nele deve servir de base para qualquer contrato ou compromisso.


