
Lúcio, V.; Chastre, C.; Precast concrete wind tower structures- historic evolution, current development and future 
potential; CPI - Concrete Plant International (publicado em Inglês, Chinês, Russo, Alemão, Polaco, Espanhol e Português); 
Junho de 2014. http://www.cpi-worldwide.com/flips/2014/3 

 

 
 
 

TORRES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA GERADORES EÓLICOS 
 
 
Resumo: A produção de energia eólica é um um setor industrial em crescimento e a energia produzida 
por este método é renovável e ambientalmente mais limpa do que a maioria dos sistemas de produção 
de energia. Os suportes dos geradores de energia eólica podem ser construídos com elementos de 
concreto pré-moldado. As soluções de pré-moldados para estas estruturas são competitivas em 
comparação com outros sistemas estruturais. 
A evolução da tecnologia para a produção de energia eólica mostra uma clara necessidade de turbinas 
eólicas maiores, com pás mais longas e, consequentemente, com torres mais altas. A experiência 
também mostra que as soluções de concreto pré-moldado são mais competitivas com o aumento da 
altura da torre. 
Os parques eólicos offshore têm algumas vantagens em relação aos parques onshore, o que explica 
os recentes investimentos nesta área. Também neste caso, a durabilidade do betão no mar quando 
comparado com a do aço, traz vantagens para concreto pré-moldado, em relação a outras soluções 
estruturais. 
Esta comunicação apresenta a evolução dos suportes dos geradores de energia eólica e as vantagens 
da utilização de torres de concreto pré-moldado. 
 

Válter Lúcio, Universidade NOVA de Lisboa, Lisboa, Portugal 
Carlos Chastre, Universidade NOVA de Lisboa, Lisboa, Portugal 

 
 
Introdução 
 
O vento é causado por diferenças na pressão atmosférica, geradas pelo aquecimento desigual da 
superfície da Terra. Desde tempos imemoriais, o vento tem sido utilizada como fonte de energia. Por 
volta de 5000 aC já haviam barcos à vela no Nilo, e nos séculos XV e XVI o portuguêses navegaram 
ao redor do mundo, da Europa ao Brasil (1500), contornaram África para chagar à Índia (1498) e ao 
Japão (1543), com a ajuda de vento. A energia eólica é uma fonte renovável de energia e tem sido 
explorada ao longo do tempo para moer grãos, bombar água ou colocar máquinas em movimento. 
 
Há registros de moinhos de vento simples na China em 200 aC para bombar água, e moinhos de vento 
de eixo vertical, para moagem de grãos, na Pérsia e no Médio Oriente. Por volta do século XI, no 
Oriente Médio, os moinhos de vento foram amplamente utilizados para produzir alimentos e, 
certamente, os comerciantes e os Cruzados trouxeram a idéia para a Europa (Figura 1). Os holandeses 
redesenharam os moinhos de vento e adaptaram-nos para drenar lagos e pântanos no delta do rio 
Reno (Figura 2). 

 

 
Figura 1 - Moinho mencionado no manuscrito medieval, datado de 1340 [1]. 
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Figura 2 - Moinhos de vento na Holanda, a partir de uma pintura medieval [1]. 

 
As fotos da Figura 3 mostra alguns tipos de moinhos da Europa. 
 
Os colonizadores levaram esta tecnologia para o Novo Mundo e no final do século XIX, começaram a 
usar os moinhos de vento para bombear água nas fazendas e ranchos (Figura 4) e, posteriormente, 
para gerar energia elétrica para residências e indústrias. 
 
A industrialização, primeiro na Europa e depois nos Estados Unidos, levou a um declínio gradual no 
uso de moinhos de vento. Na Europa, os motores a vapor substituíram os moinhos de vento para 
bombear água. 
 
Na década de 1930, os programas de eletrificação rural levaram a eletricidade de baixo custo para a 
maioria das áreas rurais nos Estados Unidos [2]. No entanto, a industrialização também causou o 
desenvolvimento de grandes moinhos de vento para gerar eletricidade. Os primeiros aerogeradores 
apareceram na Dinamarca por volta de 1890. 
 
A popularidade da energia eólica tem flutuado com o preço dos combustíveis fósseis. Quando o preço 
dos combustíveis caíu após a Segunda Guerra Mundial, o interesse nas turbinas de vento diminuiu. 
Mas quando o preço do petróleo subiu em 1970, o interesse mundial em geradores de turbinas eólicas 
aumentou significativamente. Após o embargo do petróleo na década de 1970 a pesquisa e o 
desenvolvimento de turbinas eólicas permitiu ressuscitar velhas idéias e introduzir novas formas de 
conversão de energia eólica em energia útil. Muitas dessas abordagens têm sido implementados em 
parques eólicos onshore e offshore, em todo o mundo. 
 
O mercado atual de energia eólica 
 

Hoje em dia, a experiência de mais de duas décadas de exploração de parques eólicos, juntamente 

com a investigação e desenvolvimento no setor, o custo da eletricidade gerada pelo vento é muito 

próximo do custo de produção da energia convencional. A energia eólica é a fonte de energia que 

mais cresceu no mundo, proporcionando à indústria, ao comércio e às residências, energia limpa e 

renovável (Figura 5). Em Portugal, o vento já é a fonte de cerca de 40% da energia consumida, e as 

energias renováveis (incluindo a energia eólica e hidráulica) foi cerca de 60% da energia consumida 

em 2012 (Figura 5). 

A evolução da capacidade de produção de energia eólica no mundo é altamente positiva (Figura 6). 

Em 2012, o aumento foi de cerca de 19% em relação a 2011 [3]. Os 10 países que mais contribuiram 

para o aumento mundial da capacidade de produção de energia eólica (Figura 7) são responsáveis 

por 85% desse aumento [3].  
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Figura 3 - Moinhos de vento na Europa [1]. 
 

 
Figura 4 - Moinho de vento para bombear água. 

 



Lúcio, V.; Chastre, C.; Precast concrete wind tower structures- historic evolution, current development and future 
potential; CPI - Concrete Plant International (publicado em Inglês, Chinês, Russo, Alemão, Polaco, Espanhol e Português); 
Junho de 2014. http://www.cpi-worldwide.com/flips/2014/3 

 

 
 

Figura 5 - Distribuição típica das fontes de energia ao longo de 2012 num escritório em Lisboa (à 
esquerda). Parque eólico em Torres Vedras, Portugal (à direita). 

 

 

 
Figura 6 - Capacidade mundial de produção de energia eólica, 1996-2012 (adaptado de [3]). 

 
 

 
Figura 7 - Os 10 países que mais contribuiram para o aumento mundial da capacidade de produção 

de energia eólica, capacidade de energia eólica em 2011 e adições em 2012 (adaptado de [3]). 
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O crescimento mais significativo de 2012 ocorreu na América Latina, nomeadamente no Brasil, onde 
houve um aumento de 1.1GW de nova capacidade de potência instalada [3]. Este aumento é uma 
resposta ao crescimento da procura de energia elétrica , devido ao atual crescimento econômica do 
Brasil. No entanto, este aumento não foi suficiente para colocar o Brasil no clube top dez em 2013. 
 
Tendo em conta esta tendência, é claro que a energia eólica é uma área promissora de negócios, isto 
é, para a construção de torres em concreto pré-moldado para suporte de geradores eólicos. 
 
Soluções estruturais para suporte de geradores eólicos 
 
Ao longo dos séculos os moinhos começaram a ser construídos de madeira ou de alvenaria de pedra 
( Figuras 1, 2 e 3). Com a revolução industrial, surgiram as primeiras estruturas em treliça de aço 
( Figura 4). As torres de concreto só aparecem no século XXI como uma alternativa credível às torres 
de aço . Durante o século XX, foram propostas várias soluções estruturais e métodos de construção de 
torres de grande altura para geradores eólicos. As soluções mais recentes são mastros espiados, 
estruturas de casca em aço, torres com perfis de aço e estruturas em paredes de concreto moldado no 
local ou pré-moldado, torres híbridas de concreto e cascas de aço e torres com materiais compósitos . 
 
As principais ações a serem considerados nestas estruturas são: i) as forças do vento nas pás da 
turbina e na estrutura da torre; ii ) o peso da turbina e o peso próprio da estrutura da torre; iii ) os efeitos 
dinâmicos do vento e dos equipamentos; iv ) as acções sísmicas, se for o caso; e v) o efeito das 
correntes e das ondas, no caso de estruturas offshore. 
 
As fundações da torre são geralmente muito grandes, e o tipo depende principalmente das condições 
do solo do local de parques eólicos. A Figura 8 mostra uma fundação onshore para uma torre de 
estrutura tubular. Podem ser usadas fundações menores no caso de estruturas de torre em treliça 
porque podem ser projetadas fundações individuais para cada coluna. 
 
As soluções actuais para fundações offshore estão divididas em flutuantes, utilizadas em águas 
profundas (Figura 9), e não flutuantes no caso de águas pouco profundas. As fundações para águas 
pouco profundas funcionam por acção da gravidade e podem ser do tipo caixão de betão pré-moldado 
ou cálice em concreto, como mostra a Figura 10. Há outras soluções com estacas ou com treliças em 
forma de tripé. 
 

 
Figura 8 - Fundação (onshore), com grandes dimensões, onde a torre tubular 

é posicionado para suportar a turbina eólica. 
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Figura 9 - Fundação flutuante da EDP, usada em águas profundas [4]. 

 

 
Figura 10 - Fundação de gravidade em concreto pré-moldados para águas  

pouco profundas. A torre é montada no topo [2] 
 
Para apoiar os geradores eólicos têm sido utilizadas torres em aço, com aduelas de forma cónica ou 
tronco-cónica, montadas e aparafusadas no local, fixadas às fundações de concreto com chumbadores. 
 
As expectativas para o futuro da energia eólica passam pelo desenvolvimento de turbinas cada vez 
mais potentes (superiores a 6MW), que necessitam de pás mais longas, com o conseqüente aumento 
da altura das torres. Outra justificação para o aumento da altura das torres é a necessidade de manter 
a turbina afastadas de obstáculos que perturbem o fluxo do vento e obter melhores condições de 
turbulência do vento. A evolução nos últimos anos da potência das turbinas, com o inerente aumento 
do diâmetro das pás tem levado a um aumento significativo da altura das torres. Em 1990, as turbinas 
produziam 500 kW com um diâmetro das pás de 40 m e uma altura de torre de 54 m; em 2000 a 
capacidade das turbinas alcançou 2 MW com um diâmetro das pás de 80 m; enquanto que em 2005 
as turbinas atingiram os 5 MW com um diâmetro das pás 124 m e torres com 114 m de altura. 
 
A necessidade de aumentar a altura das torres de aço, com o consequente aumento do diâmetro e 
espessura das paredes da casca, resultou em novas limitações à utilização de torres de aço. Somado 
a isso, as flutuações de preço do aço no mercado, os custos de produção e as limitações de transporte 
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(ver Figura 11), relacionados com o tamanho das aduelas necessárias nas torres com altura superior a 
oitenta metros, são graves desvantagens para o uso de torres de aço. 
 

    
Figura 11 - Transporte de uma torre de aço (esquerda) para suporte de turbinas eólicas em Scout 

Moor Park, na Inglaterra (à direita) [5]. 
 

Tendo em conta estes novos limites, algumas das características das torres de aço perder as suas 
vantagens, a saber: o diâmetro máximo da base da torre, por motivos de transporte, não deve exceder 
4,30 m, o que representa um obstáculo considerável ao aumento da altura da torre; com o aumento da 
altura da torre e devido às limitações dimensionais mencionadas, as torres de aço tornam-se 
estruturalmente mais suscetíveis a fenómenos de fadiga, instabilidade, falta de flexibilidade e 
comportamento dinâmico para as ações de vento e terremotos, devido à redução da ductilidade 
comportamento, e requerem fundações mais pesadas. 

 
Embora a indústria do concreto pré-moldado tenha desenvolvido torres com alturas ligeiramente 
maiores do que as das torres de aço, as torres de concreto pré-moldado com aduelas são ainda 
limitadas pelo diâmetro máximo da base da torre (Figura 12) e exigem muito gruas altas para sua 
montagem. As torres com paredes de betão moldado no local têm a desvantagem de o processo de 
construção ser demorado, o que afecta o custo final da torre. Dadas as expectativas para o futuro 
desenvolvimento da energia eólica onshore e offshore, é evidente que o mercado exige torres eólicas 
mais altas e que as soluções existentes no mercado não resolvem completamente essa necessidade. 
 

              
Figura 12 - Torre de concreto pré-moldado para suporte de uma turbina eólica (à esquerda [5]). 

Aduelas pré-moldadas típicas deste tipo de estruturas (direita). 
 
Para responder a esta exigência do mercado, com base na experiência dos autores, foi projetada uma 
torre em treliça de concreto armado pré-moldado (Figura 13) [6]. Esta solução de torre permite uma 
montagem rápida e fácil transporte. 
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A torre treliçada é composta por elementos pré-moldados e pretende ser uma solução alternativa para 
torres de mais de 80 m de altura e competitiva em termos econômicos. As pequenas dimensões dos 
elementos pré-moldados não necessitam de transporte especial, proporcionam a liberdade de escolha 
da geometria da torre (diferente número de colunas e diferentes espaçamentos entre elas, etc), 
optimizar a capacidade de carga e o controlo da frequência natural de vibração. A solução apresenta 
também reduções no custo das fundações. Os autores submeteram uma patente em Portugal e no 
Brasil, e em 2009 esta solução ganhou um Prêmio de Inovação BES. 
 
Torres de concreto pré-moldado para apoiar geradores eólicos 
 
As torres construídas com concreto pré-moldado podem ser constituídas por: 

i) aduelas pré-moldadas com juntas horizontais e, geralmente, protendido verticalmente 
(Figuras 14 a 16); 
ii) aduelas semicirculares na base da torre e aduelas fechadas no topo, com juntas verticais e 
horizontais, e geralmente protendido verticalmente (Figura 17); 
iii) elementos pré-moldados planos (faces laterais) e curvos (cantos), sendo a dimensão vertical 
dos elementos a mais longa, com protensão no interior (Figura 18); 
iv) estrutura de treliça com elementos pré-moldados em concreto protendido ligados entre si 
(Figura 13). 

 

         
Figura 13 - Torre treliçada em concreto pré-moldado, desenvolvida pelos autores 

para onshore (à esquerda) e offshore (à direita) [7]. 
 

As soluções de concreto pré-moldado têm vantagens indiscutíveis em comparação com soluções em 
aço: 

• Capacidade para atingir grandes alturas e suportar geradores de energia de grandes 
dimensões, quer onshore, quer offshore; 
• Melhoria do comportamento dinâmico, reduzindo a fadiga, aumentando a vida útil do 
equipamento e reduzindo a manutenção; 
• Ligações estruturais fiáveis, testadas, sem manutenção, proporcionando uma montagem 
rápida e as vantagens do monolitismo; 
• Excelente resposta a acções sísmicas, graças à elevada flexibilidade e amortecimento 
estrutural; 
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• Menor necessidade de manutenção em contraste com torres de aço, especialmente em 
ambiente offshore; 
• Maior durabilidade das estruturas de concreto em relação às torres de aço, particularmente 
em ambientes marinhos; 
• Menor ruído gerado pelo efeito de amortecimento do concreto; 
• Redução das emissões de CO2 na fabricação das torres (entre 55% e 65% das emissões 
envolvidas na fabricação de uma torre de aço); 
• O material das torres são totalmente reciclável; 
• A durabilidade de torres de betão é muito maior do que a das turbinas. Permitindo a futura 
substituição das turbinas por outras com maior potência, multiplicando as possibilidades de 
amortização do custo da obra e das infra-estrutura de transporte de energia, especialmente alto 
caro no mar. 
 

 
Figura 14 - Aduelas pré-moldadas com juntas horizontais (fonte: Enercon). 

 

 
Figura 15 - Aduelas de concreto pré-moldado com a porta na base da torre (fonte: Enercon). 
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Figura 16 - Juntas horizontais entre duas aduelas de concreto pré-moldado (fonte: Enercon). 

 

 
Figura 17 - Aduelas semicirculares de concreto pré-moldado na base da torre 

com juntas verticais e horizontais (fonte: Enercon). 
 

 
Figura 18 - Detalhe de uma junta vertical (fonte: Enercon). 
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Figura 19 - Solução ATS - torre híbrido em concreto pré-moldado  

e aço (esquerda) e montagem (direita) [8]. 
 
Conclusões 
 
Os suportes dos geradores de energia eólica podem ser construídos com elementos de concreto pré-
moldado com grandes vantagens em relação às soluções tradicionais, seja para parques eólicos 
onshore ou offshore. 
 
As principais vantagens das torres de concreto pré-moldado, em relação às estruturas metálicas 
tradicionais, são a capacidade de atingir maiores alturas, com melhor comportamento dinâmico e 
fundações mais econômicas, e a menor necessidade de manutenção, especialmente em ambiente 
offshore. 

Referências 

[1] Wikimedia commons. October, 2010; 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search&limit=20&offset=40&redirs=1&profile
=default&search=wind+mills 

[2] Tricklebank, A.;  Halberstadt, P., Magee, B.; Concrete towers for onshore and offshore wind farms - 
conceptual design studies, The Concrete Centre, UK, 2007; ISBN 1-904818-48-X. 

[3] Renewables 2013 Global Status Report; REN 21 - Renewable Energy Policy Network for the 21st 
Century, June 2013; Paris; ISBN 978-3-9815934-0-2. 

[4] Windpower Monthly, November 2010; 

http://www.windpowermonthly.com/article/1040826/edp-plan-floating-wind-farm-early-2011 

[5] Wikimedia commons, February 2012; 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search&limit=20&offset=40&redirs=1&profile
=default&search=wind+mills 

[6] Chastre, C.; Lúcio, V.; Estruturas Pré-moldadas no Mundo - Aplicações e Comportamento Estrutural; 
Fundação da Faculdade Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA Lisboa, 2012; Editora Parma Lda, 
S. Paulo, Brasil, 2012; ISBN: 978-989-97721-1-3. 

[7] Da Guia Lúcio, V.; Chastre Rodrigues, C.; Truss Tower; WIPO - World Intellectual Property 
Organization, International Publication Number WO 2010/117289 A9; 2010 

[8] Brughuis, F.; Advanced Tower Systems; PrecastWind 2012 - Precast Concrete Towers 

for Wind Energy Generators; Fundação da Faculdade Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA 
Lisboa, 2012; ISBN: 978-989-97721-4-4. 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search&limit=20&offset=40&redirs=1&profile=default&search=wind+mills
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search&limit=20&offset=40&redirs=1&profile=default&search=wind+mills
http://www.windpowermonthly.com/article/1040826/edp-plan-floating-wind-farm-early-2011
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search&limit=20&offset=40&redirs=1&profile=default&search=wind+mills
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Search&limit=20&offset=40&redirs=1&profile=default&search=wind+mills

