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Ciclo de vida do empreendimento eólico

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 materiais e equipamentos
Recuperação das áreas 
degradadas
Encerramento dos contratos de 
arrendamento



Composição de uma usina eólica
Equipamentos

Aerogeradores

Cabos

Postes e torres de transmissão

Transformadores, para-raios, chaves, etc

Estruturas

Acessos

Centro de operação e subestação

Pátios de estocagem

Benfeitorias em imóveis



Tipos de descomissionamento

Parcial

Repotenciação, ou seja aumentar capacidade de geração do empreendimento

Troca de componentes Troca de total do aerogerador



Tipos de descomissionamento

Canibalismo:

Aproveitamento de peças de aerogerador sem a capacidade de gerar energia em

outro capaz de gerar.



Tipos de descomissionamento

Total

Remoção de todas infraestrutura: Aerogeradores, fundações, Postes, Linha de

transmissão, subestação elevadora, Linha de distribuição, contrato de

arrendamento (...)



Por que descomissionar?

Repotenciação

Oportunidade do ativo ainda gerar valor para a companhia e sociedade

Fim da vida útil

Equipamentos não conservam mais as condições de segurança para a manutenção da sua operação,

ou o seu funcionamento é abaixo da performance não sendo recomendado a não manutenção da

sua operação

 IEC 61400-1, recomenda-se que o aerogerador tenha vida útil de 20 anos, porém cada equipamento individualmente

possui um prazo estimado.

 Essa degradação do equipamento é decorrente das condições climáticas e operacionais que os arerogeradores foram

submetidos ao longo do período de operação, como velocidade do vento e rajadas máximas, modos de operação, entre

outros fatores.



Fonte: Dados adaptado da Eletrobrás e ANEEL  (2019)
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No passado...abandono!

Parque Kaoma - Havaí
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Processo 
Operacional

Processo 
Operacional

Processo de 
descomission

amento 

Processo de 
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Impacto 
econômico e 

social

Impacto 
econômico e 

social

ArrendatárioArrendatário

MunicípioMunicípio

Setor 
energético

Setor 
energético

Desmontagem 
especializada 

Desmontagem 
especializada SegregaçãoSegregação

MaterialMaterial

Matéria 
Prima

Matéria 
Prima

ResíduoResíduo TratamentoTratamento

EquipamentoEquipamento

RevendaRevenda

ReusoReuso

Recuperação das 
áreas 

degradadas

Recuperação das 
áreas 

degradadas

FundaçãoFundação

InfraestruturaInfraestrutura

Linear: extrair, transformar, usar e descartar insustentável
Circular: Propiciando que os recursos sejam retornáveis para o processo de manufatura

Transição do ciclo linear para o circular
Nova 

Manufatura



Desafios setoriais

Promover articulação com os entes públicos para desenvolvimento de políticas que
apoiem ações para essa fase, inclusive se valendo de outros marcos regulatórios, como
a Política Nacional de Resíduos Sólidos

Incorporar durante o planejamento do empreendimento as ações para minimizar os
impactos negativos dessa fase

Mapear oportunidades e riscos para a etapa de descomissionamento

Fomentar a cadeia de valor para o desenvolvimento de soluções para o
reaproveitamento dos componentes das instalações



Essa etapa abrirá novas oportunidades de mercado, além de uma iniciativa
interessante ao perfil sustentável que o Brasil deve seguir para a transição
da Economia Circular.

Prestação de serviço de desmonte de usinas eólicas, com foco no reaproveitamento

dos equipamentos e matérias;

Desenvolvimento de tecnologia que facilite, garanta agilidade e segurança no

processo de desmonte;

Desenvolvimento de programas incentivo/educativos de forma a minimizar o

impacto negativo no município e nos arrendatários.

Possibilidades de novos negócios



Obrigada!
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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.


