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Introdução

Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE

Reciclagem de pás de aerogeradores

a nacelle
nace-

lle

Figura 1
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Este artigo aborda o tema da reciclagem de alguns componentes de sistemas/equipamentos usados 

dos sistemas e equipamentos que foram instalados nos anos 80 e 90 impõe a consideração  
da sua reciclagem, de forma a conseguir uma solução sustentável e circular adequada. Neste artigo 
irão ser especialmente abordados os casos das pás dos aerogeradores e dos painéis fotovoltaicos.
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Tabela 1 resume os principais materiais por componente e a Tabela 2 

Figura 1 Distribuição (%) em peso dos principais constituintes de uma turbina eólica de 2 MW, 

de 220 t (gráfico construído a partir de valores da ref. [9]).

Componente Subcomponente Materiais principais

Torre —

Nacelle

 
resina polimérica

Tabela 1 Principais materiais utilizados nos componentes das turinas eólicas [10].

Material % em peso

Betão

Tabela 2 Distribuição (% em peso) dos principais materiais das turbinas eólicas.
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Figura 2 Principais materiais de uma turbina eólica e identificação dos destinos em fim de 

vida habituais. A partir de dados da ref [9], adaptados.

a reciclagem das pás encerra muitos problemas 

dos principais constituintes: a fibra e o polímero. 

aproveitamento energético no fabrico de cimento ou 

é baixo e emitem poluentes



•  

o seu custo pode ser superior e as temperaturas de processamento 

downcycling

Reciclagem dos módulos fotovoltaicos
IEA Key World Energy Statistics 2018 a capaci

Figura 3 Milhares de painéis fotovoltaicos virão a estar disponíveis no futuro para 

reciclagem [Tschoder / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)].
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Conclusão

stakeholders 
sendo da maior importância assegurar o progresso e permitir uma recicla
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