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Resumo 

 

Os quebramares de taludes são estruturas que têm como objetivo a proteção costeira e a criação de 

zonas de abrigo da agitação marítima, e podem apresentar formas e geometrias distintas entre si, 

consoante a localização e a função a que se destinam. 

O principal objetivo do dimensionamento é determinar o peso dos blocos do manto resistente, 

garantindo a estabilidade estrutural e hidráulica necessárias para suportar as solicitações impostas 

pela agitação marítima. O processo tem uma base semi-empírica, com formulações derivadas da 

análise de resultados práticos, obtidos através de ensaios físicos em modelo reduzido ou da 

avaliação do comportamento de estruturas existentes.  

Este estudo tem por objetivo recolher a informação existente relativamente aos temporais que 

destruíram o molhe sul do porto da Praia da Vitória, nos Açores, analisando o galgamento teórico que 

se admite possa ter estado na origem da ruína de parte do quebramar. Para tal, é feita uma revisão 

bibliográfica dos conceitos necessários à interpretação dos fenómenos envolvidos, abordando a 

evolução do conhecimento científico-tecnológico verificado no dimensionamento de estruturas 

marítimas. Segue-se uma descrição pormenorizada da estrutura original, dos estudos na base do 

projeto de execução, dos dados da agitação referentes aos temporais de 2001 e 2005 e do 

levantamento do estado de destruição da estrutura feito no âmbito do projeto de reabilitação. 

A análise do galgamento é feita recorrendo ao software de cálculo NN_OVERTOPPING, 

desenvolvido no âmbito do projeto CLASH, permitindo lançar as bases para um estudo 

complementar, em modelo reduzido, que traga novas luzes sobre este acidente. 
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Abstract 

 

Rubble mound breakwaters are built for coastal protection and creation of quiet zones for harbouring, 

and may have different shapes and geometries, depending on the location and the functionalities for 

which they are intended.  

The main goal of the design is to determine the weight of the armour layer blocks, that ensure the 

structural and hydraulic stability required to support the wave attack loads. The process has a semi-

-empirical basis, with formulae’s driven from the analysis of practical results, obtained through scale 

model tests or the evaluation of existing structures.  

This study aimed to collect and organize information related to the storms that caused the failure of 

the southern breakwater of Praia da Vitória, in the Azores, and analyse the theoretical overtopping 

discharge, that is admitted to have been the origin of failure to parts of the structure. To this end, a 

review of the concepts needed to understand this phenomenon was made, reflecting the scientific and 

technological progress on the design of breakwaters. It follows a detailed description of the original 

structure, the base-studies for the construction project, the data related to the 2001 and 2005 storms 

and the assessment of the destruction level made in the context of the rehabilitation project.  

The overtopping discharge analysis is made using the NN_OVERTOPPING software, developed 

through the CLASH project, setting the basis for a scale model study that allow a better understanding 

of this accident. 
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1. Introdução 

1.1. Motivação e Objetivos 

O transporte marítimo desempenhará, nos próximos anos, um papel fundamental no crescimento da 

economia portuguesa. Desta forma, as infraestruturas portuárias, porta de entrada e saída de 

pessoas e bens transacionáveis, ganham um relevo cada vez maior num mundo global, justificando o 

enorme investimento na melhoria das condições de proteção e acostagem de navios das mais 

variadas dimensões. 

A erosão costeira e os estragos significativos que se têm verificado na orla costeira portuguesa nos 

últimos invernos, assim como os acidentes no molhe oeste de Sines, em fevereiro de 1978, e no 

molhe sul do Porto da Praia da Vitória, em dezembro de 2001, devem ser motivo suficiente para se 

continuar a estudar os fenómenos que estiveram na sua origem.  

A intensão de tornar competitivos os portos nacionais deve incentivar a investigação neste domínio 

da engenharia. Só com condições de segurança e operacionalidade, aliadas à privilegiada localização 

geográfica de Portugal, se conseguirá atrair as grandes rotas marítimas. 

Este trabalho tem por objetivo estudar o molhe sul do porto da Praia da Vitória, um quebramar de 

taludes, construído na década de 80 e que, no início de 2001, foi parcialmente destruído por uma 

tempestade de duração e intensidade excecionais. Embora se encontre totalmente reabilitado, a 

intensidade das solicitações, a dimensão dos estragos e o avultado investimento necessário para a 

sua reabilitação justificam que se continue a analisar os fenómenos que originaram a ruína, 

procurando compreender e antever situações futuras.  

Defendendo a tese mais ou menos consensual de que o galgamento terá tido um papel importante na 

destruição de algumas zonas do quebramar, pretende-se analisar, à luz dos conhecimentos e 

ferramentas desenvolvidos nos últimos anos relativamente a este fenómeno, se poderá ter sido uma 

das principais causas da ruína da estrutura. Consciente de que as ferramentas de cálculo que se 

pretendem utilizar estão, apesar da sua crescente aceitação, numa fase inicial do seu 

desenvolvimento, este trabalho poderá servir como base para uma posterior validação de resultados 

em ensaios em modelo reduzido, por reunir informação relativa à agitação marítima e à geometria da 

estrutura. 

  

1.2. Organização da Dissertação 

Esta dissertação está organizada em 5 capítulos. No Capítulo 1, são definidos os objetivos deste 

trabalho, enquadrando o tema na atualidade nacional. No Capítulo 2, introduzem-se os conceitos 

básicos referentes à agitação marítima, já que a compreensão dos fenómenos envolvidos e da 

resposta da estrutura é essencial para o correto dimensionamento de quebramares de taludes. No 

Capítulo 3, é feita uma apresentação exaustiva dos quebramares de taludes, nomeadamente, do seu 
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dimensionamento, construção e reparação, tentando reunir informação relevante e o mais atualizada 

possível para a análise do caso de estudo. No Capítulo 4, apresenta-se o molhe sul da Praia da 

Vitória, na ilha Terceira, na Região Autónoma dos Açores, gravemente danificado no temporal de 

dezembro de 2001 e de março de 2005, fazendo uma caracterização detalhada da estrutura inicial e 

da sua destruição, procurando reunir a informação necessária para a reprodução das condições de 

agitação que terão estado na origem do acidente e analisar de uma forma teórica o papel do 

galgamento na ruína. No Capítulo 5, apresentam-se as conclusões.  

 

2. Agitação Marítima  

Antes de abordar os quebramares de taludes, é fundamental apresentar a razão de ser deste e de 

outros tipos de estruturas de proteção costeira: a agitação marítima. De facto, todas as estruturas de 

proteção costeira têm um objetivo comum: controlar a ação da agitação marítima num determinado 

local.  

A principal solicitação a que um quebramar de taludes estará sujeito durante a sua vida útil será, sem 

dúvida, a da agitação marítima e, embora não seja total a compreensão deste fenómeno, é essencial 

para um correto dimensionamento das diferentes componentes da estrutura ser capaz de tratar e 

analisar esses dados na perspetiva da prática da engenharia. 

O nível da água do mar varia em termos espaciais e temporais, por força de fenómenos bastante 

complexos. A interação entre o vento e a superfície do mar, a existência de gradientes de pressão 

atmosférica, as interações gravitacionais entre Terra, Lua e Sol ou até o efeito da aceleração de 

Coriolis, influenciam a forma como essa variação ocorre. Um ou mais destes fenómenos combinados, 

pode originar solicitações significativas às estruturas de proteção costeira e de abrigo, pelo que é 

fundamental ter uma perceção da forma como cada um pode influenciar o estado do mar nas 

imediações destas estruturas.   

Na prática da engenharia, fruto de limitações de tempo e de custos impostas, recorre-se 

frequentemente a abordagens simplificadas para obter valores da subida do nível do mar provocada 

pelos diferentes fenómenos. De facto, as flutuações do nível do mar num determinado ponto, podem 

ser calculadas e analisadas separadamente para cada um dos efeitos e convenientemente 

sobrepostas (Sorensen, 1997).  

É fundamental conhecer devidamente as condições da agitação marítima locais, mas também as 

condições ao largo, não só para a vida útil da estrutura, mas também para a fase de execução da 

obra, altura em que, pelos processos correntes de construção de quebramares de taludes, algumas 

partes da obra se encontram temporariamente expostas à agitação marítima, não tendo sido 

dimensionadas para suportar diretamente as solicitações impostas por esta. 

A correta definição da onda de projeto é fundamental para o equilíbrio da solução. Se por um lado, a 

subavaliação deste parâmetro pode implicar um risco acrescido para a estrutura, por outro, a sua 
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sobreavaliação vai acarretar um custo superior ao necessário para que a estrutura desempenhe 

plenamente as suas funções (Taveira Pinto, et al., 2003).   

 

2.1.  Mecânica das Ondas 

As ondas que se propagam na superfície de um corpo líquido resultam da ação de forças que 

provocam uma deformação, que é devolvida ao seu estado de equilíbrio pela ação da gravidade e 

das forças de tensão superficial (Novak, et al., 2007). A estas ondas dá-se o nome de ondas de 

gravidade.  

O carácter irregular da agitação marítima, resultante duma sobreposição de ondas regulares com 

diferentes alturas, períodos e direções, geradas em diferentes locais, que coincidem num 

determinado ponto de observação, confere uma significativa dificuldade em encontrar um modelo de 

análise que a caracterize de uma forma exata. Para que seja possível analisar uma onda, é 

necessário definir parâmetros de onda, que em conjunto definirão a forma da onda e a forma como 

esta se propaga na superfície do oceano. 

Na Figura 1, estão representados os tipos de ondas oceânicas em função das suas frequências 

características e da energia associada a cada uma dessas frequências. Pode-se constatar que em 

termos de energia associada, as ondas geradas pelo vento são de facto as mais energéticas e por 

esse motivo as que mais condicionarão o dimensionamento das estruturas de proteção costeira. 

 

Figura 1 - Tipos de ondas oceânicas em função da sua frequência e da energia associada 
a cada frequência (Holthuijsen, 2007) 

 

 2.1.1. Tipos e parâmetros de onda  

Na Figura 2, representa-se uma onda monocromática, isto é, uma onda singular com características 

uniformes e constantes, onde se identificam os principais parâmetros de onda. 
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Os conceitos de cava e de crista, que constituem, respetivamente, os pontos mais baixo e mais altos 

dessa onda, precisam também de ser bem definidos, particularmente quando se analisa a agitação 

marítima com carácter irregular. 

À distância horizontal entre duas cristas (ou duas cavas) consecutivas, dá-se o nome de comprimento 

de onda (L) e ao tempo decorrido entre a passagem de duas ondas consecutivas por um mesmo 

ponto o nome de período de onda (T). Por sua vez, à distância vertical entre uma crista e uma cava 

sucessivas, dá-se o nome de altura de onda (H), que, para uma onda regular sinusoidal, será igual ao 

dobro da sua amplitude (a). A celeridade ou velocidade de fase de uma onda (c) consiste na 

velocidade de propagação da sua forma. 

Na prática da engenharia costeira são também utilizados parâmetros adimensionais. Exemplos disso 

são a declividade de onda (H/L), a profundidade relativa (d/L) e a altura de onda relativa (H/d). 

Na Tabela 2 apresentam-se as expressões de cálculo para a celeridade e o comprimento de onda, 

em função das condições de propagação. 

Dentro das ondas de superfície, é importante distinguir dois tipos de ondas: a vaga (sea) e a 

ondulação (swell). As vagas são ondas de baixo período (3 a 9 segundos) com cristas curtas, ainda a 

serem geradas pelo vento enquanto as ondulações são ondas com períodos elevados (tipicamente 

superiores a 10 segundos), que se deslocaram para fora da sua zona de geração, com caraterísticas 

mais regulares e com cristas geralmente longas e bem definidas (USACE, 2011). 

Embora as vagas possam ser geradas durante um período mais ou menos longo, o seu crescimento 

induzido pelo vento não é indefinido, estando o aumento da sua altura dependente da velocidade do 

vento, do fetch (área de interação do vento com a superfície do oceano) e da duração da tempestade. 

A energia do vento transmite-se à superfície da água induzindo o crescimento das ondas até a um 

determinado ponto em que estas não podem crescer mais e rebentam. Quando as ondas chegam ao 

limite do seu crescimento, diz-se que atingiram o estado de pleno desenvolvimento (fully developed 

sea) (USACE, 2008a).  

Existem várias teorias que procuram descrever o fenómeno da agitação marítima, no entanto, é 

preciso compreender que todas elas constituem apenas aproximações da realidade facilitando a 

análise de um fenómeno tipicamente não linear. Assim, os projetistas aceitam um determinado grau 

de incerteza na capacidade de prever a agitação num determinado local. 

Na Figura 3, apresentam-se os vários tipos de onda. As ondas 1 e 2 representam ondas regulares, 

em que é nítida a sua forma sinusoidal, embora possuam períodos diferentes. A onda 3, resultante da 

soma das duas primeiras, representa uma onda de carácter irregular, com uma forma não sinusoidal. 

Se em vez de duas ondas, tivermos N ondas regulares somadas, a agitação assume um carácter 

completamente aleatório. Esta analogia é bem representativa da dificuldade de encontrar um modelo 

que caracterize exatamente a agitação marítima num determinado local. 
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Figura 2 - Parâmetros de onda (adaptado de USACE, 2008a) 

 

A agitação marítima é então aleatória e, embora se possam identificar ondas individuais, no seu 

conjunto essas ondas apresentam uma grande variabilidade dos seus parâmetros.  

Figura 3 - Tipos de onda 

 

 2.1.2. Fenómenos de transformação das ondas 

Os quebramares de taludes podem ser fundados a diferentes profundidades, no entanto, o 

comportamento das ondas é diferente quando estas se propagam ao largo ou quando se aproximam 

de costa. Com a diminuição da profundidade, a interação entre a onda e o fundo do mar torna-se 

cada vez mais significativa, alterando as características da agitação.  

Por definição, existem valores limites para as diferentes condições. Nas Tabela 1 e Tabela 2 estão 

representados os valores limites para as diferentes condições e a forma como afetam, 

nomeadamente, a celeridade e o comprimento de onda. 
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Tabela 1 - Classificação das condições das águas (adaptado de USACE 2008a) 

 

 

Tabela 2 - Parâmetros de onda em função da profundidade relativa (adaptado de USACE, 2008a) 

 

 

Ao propagar-se em direção à costa, a celeridade e o comprimento de onda começam por ser função 

apenas do seu período, passando a ser função do período e profundidade quando a profundidade 

relativa diminui, até finalmente chegar a um ponto onde passam a ser função apenas da profundidade 

(USACE, 2008a). 

Ao interagirem com o meio, a forma como se propagam as ondas pode ser alterada e são vários os 

fenómenos que podem causar essas alterações. Entre eles estão fenómenos como o empolamento, a 

refração, a difração, a reflexão, a transmissão e a rebentação. Seguidamente aborda-se de forma 

resumida cada um dos processos e as consequências para a propagação das ondas. No capítulo 3.4, 

serão abordados os fenómenos que resultam da interação da agitação com os quebramares de 

taludes. 

 

2.1.2.1. Empolamento  

Segundo CIRIA et al. (2007), o empolamento consiste no aumento da altura de onda devido à 

conservação do fluxo de energia quando uma onda se desloca para águas pouco profundas.  

Ao deslocar-se em direção a águas pouco profundas a interação entre as ondas e o fundo provoca 

uma diminuição da sua celeridade e consequentemente do seu comprimento de onda, no entanto, a 

quantidade de energia transportada entre duas cristas consecutivas de uma onda mantém-se 

constante, verificando-se um aumento da altura de onda, crescente até as cristas se tornarem 

instáveis e rebentarem.  

Classificação d/L kd tanh(kd)

Águas profundas 1/2 - ∞ π - ∞ ≈ 1

Águas de transição 1/20 - 1/2     π - π/10 tanh(kd)

Águas pouco profundas        0 - 1/20       0 - π/10 ≈ kd
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2.1.2.2. Refração 

A refração consiste na curvatura das cristas de onda provocada pela diminuição da velocidade da 

parte inferior da onda, como resultado do aumento da interação entre a onda e o fundo, quando parte 

desta atinge águas menos profundas (CERC, 1984). 

À medida que as ondas se aproximam da costa e a profundidade diminui, a interação da onda com o 

fundo aumenta e a fricção provoca uma diminuição da velocidade de propagação da onda. No caso 

de uma batimetria irregular ou de uma direção de propagação das ondas não perpendicular à linha de 

costa, partes da onda entram em contacto com o fundo primeiro que outras. Assim, as partes da onda 

que atingem primeiro águas menos profundas veem diminuir a sua velocidade de propagação 

enquanto a restante parte da crista da onda mantém a sua velocidade até atingir também águas 

pouco profundas.  

Este fenómeno origina uma refração da direção de propagação da onda. Na Figura 4, representa-se o 

fenómeno de refração da onda, para diferentes características da batimetria e da linha de costa, 

sendo nítida a mudança de direção das ortogonais da onda, à medida que partes desta se aproximam 

de águas pouco profundas. 

O fenómeno da refração pode ser descrito no caso de uma batimetria paralela pela Lei de Snell: 

 

sin 𝜃

𝑐
=

sin 𝜃𝑜

𝑐𝑜

 
(1) 

 

onde: 

θ ; θo – ângulo entre a crista da onda e as batimétricas, em águas pouco profundas e em águas 

profundas, respetivamente; 

c ; co – velocidade de propagação da onda em águas pouco profundas e em águas profundas, 

respetivamente. 

 

 

Figura 4 - Representação do fenómeno de refração em função das características da batimetria e da linha de 
costa (adaptado de CERC (1984)) 
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Esta equação, obtida inicialmente para a Ótica, relaciona a mudança de direção de uma onda com a 

alteração da sua velocidade de propagação. Facilmente se percebe que com a diminuição da 

velocidade da onda quando atinge águas pouco profundas, o ângulo de incidência da onda diminui, 

indicando que as cristas das ondas tendem a tornar-se paralelas às batimétricas 

 

2.1.2.3. Rebentação 

Outro fenómeno de transformação das ondas é o da rebentação, que ocorre por instabilidade da sua 

crista, por influência do vento ou pela interação da parte inferior da onda com o fundo sobre o qual 

esta se propaga e que se reveste de especial importância por resultar numa dissipação da energia da 

onda.  

Neste ponto, será abordada apenas a rebentação causada pela diminuição da profundidade. A 

análise deste tipo de rebentação é fundamental para o correto dimensionamento e funcionamento dos 

quebramares de taludes. 

Ao contrário do que acontece no caso da rebentação induzida pelo vento, onde o fator determinante é 

a declividade máxima da onda provocada pela ação da força do vento, a rebentação que ocorre no 

interior da zona de rebentação é resultado principalmente da instabilidade hidrodinâmica provocada 

pela interação com os fundos com profundidades decrescentes no sentido da propagação das ondas 

em direção à costa, e não propriamente com a declividade máxima possível em profundidades 

constantes (Gomes, 1981). 

Quando uma onda se propaga sobre fundos com profundidades decrescentes, o seu comprimento 

tende a diminuir e, consequência da conservação da energia da onda, a sua altura tende a aumentar 

até atingir um ponto onde a profundidade é inferior a um valor limite e a onda acaba por rebentar, 

fruto da instabilidade da sua crista (Gomes, 1981). 

Em função das condições de propagação das ondas, são sugeridos valores de referência para a 

declividade máxima das ondas: 

 

 - grandes profundidades (Michell, 1893): 

(
𝐻𝑜

𝐿𝑜

)
𝑚𝑎𝑥

= 0,142 (2) 

 - profundidades intermédias (Miche, 1944): 

(
𝐻

𝐿
)

𝑚𝑎𝑥
= (

𝐻𝑜

𝐿𝑜

) tanh (
2𝜋𝑑

𝐿
) = 0,142 tanh (

2𝜋𝑑

𝐿
) (3) 

 - ondas solitárias, sobre taludes muito suaves (McCowan, 1894): 

(
𝐻

𝑑
) < 0,78 (4) 
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Gomes, (1981), refere ainda que a existência de um vento local pode levar à redução dos valores 

máximos se soprar na direção da propagação, por aumento da rotacionalidade das partículas da 

crista da onda, ou aumentar esses valores se soprar na direção contrária à da propagação da onda. 

Tipicamente consideram-se três tipos distintos de rebentação: rebentação progressiva (spilling 

breaker); rebentação mergulhante (plunging breaker) e rebentação de fundo (surging breaker). A 

forma de classificação dos diferentes tipos de rebentação foi sugerida por Iribarren, em 1949, e mais 

tarde utilizada por Battjes, em 1974, introduzindo o número de Iribarren (ξ) (na literatura inglesa, surf 

similarity parameter). 

Na Figura 5, encontram-se representados os diferentes tipos de rebentação. Especial atenção deve 

ser dada à rebentação mergulhante que, por ocorrer de forma súbita sobre os taludes, é o tipo de 

rebentação mais condicionante para a estabilidade do manto resistente dos quebramares de taludes 

(Taveira Pinto, et al., 2003). 

 

 

Figura 5 - Tipos de rebentação  

 

As equações 5 e 6 representam o número de Iribarren para ondas ao largo e na zona de rebentação, 

respetivamente. 

𝜉𝑜 =
tan 𝛼

(
𝐻𝑜

𝐿𝑜
)
1/2

 
(5) 

ou 

𝜉𝑏 =
tan𝛼

√
𝐻𝑏

𝐿𝑏

 
(6) 

onde: 

α – inclinação do talude 

Ho – altura de onda ao largo 

Lo – comprimento de onda ao largo 

Hb – altura de onda na rebentação 

Lb – comprimento de onda na rebentação 
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Tabela 3 - Valores limites para cada tipo de rebentação (USACE, 2003) 

Tipo de rebentação ξo ξb 

Progressiva < 0,5 < 0,4 

Mergulhante 0,5 < ξo < 3,3 0,4 < ξb < 2,0 

de Fundo > 3,3 > 2,0 
 

O SPM (1984) considera que se um quebramar se localizar na zona de rebentação, onde as ondas 

são limitadas pela profundidade, as ondas rebentam antes de atingir o talude, e que fora da zona de 

rebentação, as ondas rebentam sobre o talude.  

Fora da zona de rebentação e assumindo válida a aproximação da agitação a uma distribuição de 

Rayleigh, a altura significativa de onda é condicionada pela profundidade e limitada a: 

𝐻𝑠 =
𝐻𝑚𝑎𝑥

1,768
 (7) 

em que: 

𝐻𝑚𝑎𝑥 = 0,78𝑑 (8) 

e d é a profundidade. 

A importância do fenómeno da rebentação será mais evidente aquando do dimensionamento dos 

blocos do manto resistente de quebramares de taludes, nomeadamente na formulação proposta por 

van der Meer para a determinação do seu peso.  

  

2.1.2.4. Difração 

A difração das ondas é, normalmente, o fenómeno de transformação de ondas dominante na agitação 

marítima a sotamar de um quebramar, alterando significativamente a orientação das cristas e as 

alturas de onda a sotamar da estrutura (USACE, 2008b). 

Na propagação de uma onda, ocorre transferência lateral de energia ao longo da crista (na direção 

perpendicular à da propagação), dos pontos de maior altura, para os de menor altura. 

Quando uma onda atinge uma barreira e parte dela é impedida de se propagar para além da barreira, 

surge na traseira desta uma zona de sombra da propagação. No entanto, a parte da onda que se 

continua a propagar interage com a zona de sombra, dando-se a transferência lateral de energia da 

crista da onda para a zona de sombra, resultando no fenómeno da difração.  

No caso dos quebramares, existem duas situações importantes de fenómenos de difração: o caso de 

ondas que intersectam a extremidade de um quebramar e o caso de ondas que se propagam através 

de uma abertura entre dois quebramares. 
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Ao atingir a extremidade de um quebramar, fazendo com o eixo do mesmo um ângulo, θ, parte da 

onda propaga-se para além da ponta da estrutura, sofre difração, e as cristas formam arcos circulares 

concêntricos, com a altura a decrescer ao longo de cada crista de onda (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Difração das ondas: extremidade de um quebramar (adaptado de USACE (2002)) 

 

Ao propagar-se através de uma abertura, a agitação sofre difração na zona abrigada pelos 

quebramares (Figura 7), sendo a zona afetada pela difração tão mais extensa quanto maior for a 

abertura.  

Neste caso, a geometria dos padrões de difração é função da relação entre a largura da abertura e o 

comprimento de onda (L): 

 para aberturas com largura inferior a 5L, deve ser feita uma análise tendo em conta a 

geometria da abertura; 

 para aberturas com largura superior a 5L, Johnson (1952), citado por USACE (2011), sugere 

que os padrões de difração podem ser considerados independentes um do outro; 

 

 

Figura 7 - difração das ondas: abertura entre dois quebramares (USACE, 2008b) 
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Especial atenção deve ser dada aos casos onde a batimetria da zona a sotamar do(s) quebramar(es) 

apresenta uma variação significativa. Nestes casos, pode ser importante analisar a combinação da 

difração com os demais fenómenos de transformação das ondas. 

 

 2.1.3.  Efeito das tempestades  

Um dos fenómenos que assola particularmente o Oceano Atlântico são as tempestades tropicais e os 

furacões. Estes fenómenos formados nos trópicos deslocam-se tipicamente para Norte, até ao Golfo 

do México ou para o centro do Atlântico, fustigando a costa americana mas também Açores, Madeira 

e até a Península Ibérica. 

Correntes de ar quente fluem para o centro da tempestade onde a pressão é inferior, subindo então 

em direção à atmosfera. Por efeito da aceleração de Coriolis essa massa de ar movimenta-se numa 

trajetória circular com sentido anti-horário (olhando de cima para baixo) no Hemisfério Norte. 

Como a pressão na periferia da tempestade é sensivelmente igual à atmosférica e no centro da 

tempestade diminui significativamente, em função da força da tempestade, surge um gradiente de 

pressão que provoca uma subida, algumas vezes, bastante significativa do nível do mar no centro da 

tempestade a que na literatura anglo-saxónica se dá o nome de “storm surge” (Sorensen, 1997). A 

combinação do pico de uma tempestade com uma preia-mar de águas vivas pode impor uma 

solicitação particularmente significativa para uma estrutura de proteção costeira. 

 

 2.1.4.  Efeito de Coriolis 

Se uma massa de água se desloca ao longo da linha de costa, a aceleração de Coriolis vai provocar 

uma deflexão dessa massa para a direita no Hemisfério Norte. Se a linha de costa se encontrar à 

direita dessa massa de água, a mesma acumular-se-á junto à costa, “empilhando-se” (da literatura 

anglo-saxónica vem o termo “pilling”), provocando uma subida local do nível do mar. Se se encontrar 

à esquerda, o efeito de Coriolis levará a água à superfície a deslocar-se para longe da costa, 

provocando uma descida local do nível do mar junto à costa. A combinação deste com outros 

fenómenos pode originar, pontualmente, fenómenos de sobrelevação significativos do nível do mar. 

 

 2.1.5.  Efeito da maré astronómica 

As marés resultam predominantemente da interação gravitacional entre a Terra, a Lua e o Sol, 

originando oscilações cíclicas do nível do mar. Estabelecem-se entre estes corpos forças 

gravitacionais tão intensas que os seus efeitos são perfeitamente observáveis na superfície terrestre, 

sendo a força gravitacional (FG), diretamente proporcional às suas massas (Mi) e inversamente 

proporcionais à distância entre eles (d), afetadas por um coeficiente gravitacional (G). 
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𝐹𝐺 = 𝐺.
𝑀1. 𝑀2

𝑑2
 (9) 

 

Embora a massa da Lua seja muito inferior à do Sol, o primeiro astro é o principal responsável pela 

variação diária da maré já que o quadrado da distância da Terra ao Sol é imensamente superior ao 

da Terra à Lua.  

 Além da variação diária, as marés variam ao longo do ano. Quando as posições relativas da Lua e 

do Sol permitem a entrada em fase dos seus campos gravitacionais, ou seja, quando ocorre a Lua 

Cheia e a Lua Nova, as forças gravíticas atuam na mesma direção, originando o que designamos por 

Marés Vivas. De forma análoga, durante o Quarto Crescente e o Quarto Minguante, as forças 

gravitacionais atuam segundo direções perpendiculares, opondo-se os efeitos dessas forças, 

originando o que designamos por Marés Mortas (Figura 8). 

Pita (1986) afirma que as marés não afetam diretamente a estabilidade das estruturas, dada a 

lentidão da variação da cota da superfície livre da água, no entanto, os cálculos da variação do nível 

do mar para uma tempestade de projeto podem ser afetados por uma maré alta. É conservativo 

considerar a coincidência temporal do pico de uma tempestade com a preia-mar, isto é, para efeitos 

de dimensionamento deve ser considerado o nível máximo de preia-mar, acrescido de uma 

sobrelevação do nível do mar que traduza o efeito da tempestade (Sorensen, 1997).  

 

 

Figura 8 – Representação esquemática da variação anual das marés 
astronómicas e da influência do Sol e da Lua nas marés (www.hidrogafico.pt) 
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As marés podem ser do tipo diurno, semidiurno ou misto, em função do seu período, podendo ter 

amplitudes muito variáveis, em função da geomorfologia da linha de costa, da batimetria e do efeito 

de Coriolis em cada local.  

 

 2.1.6.   Análise da agitação 

Para o dimensionamento de quebramares de taludes, é essencial dispor de ferramentas capazes de 

garantir uma certa segurança na análise e previsão da agitação marítima na zona onde se pretende 

construir a estrutura. Tipicamente recorre-se a dois tipos de análise para a determinação das 

características da agitação marítima: a análise onda-a-onda e a análise espectral. 

 

2.1.6.1. Análise onda-a-onda 

Consiste na análise do registo da superfície livre do mar num determinado local, avaliando a altura e 

o período de cada onda. Para tal, é necessário que a crista e a cava de cada onda sejam 

convenientemente definidas. O método do zero ascendente (zero-crossing method) e o método do 

zero descendente (down-crossing method) definem de forma diferente a onda. No método do zero 

ascendente a onda é definida entre cada dois pontos de cruzamento, em sentido ascendente, da 

superfície livre com o nível médio da água (SWL). De forma análoga, no método do zero descendente 

a onda é definida entre dois pontos de cruzamento, em sentido descendente, da superfície livre com 

o nível médio da água. 

Embora ambos os métodos originem valores médios estatísticos semelhantes para os parâmetros de 

onda, parece haver uma preferência bem aceite pelo método do zero descendente (IAHR, 1986).  

Na Figura 9, encontra-se representado o método do zero descendente, com três ondas devidamente 

identificadas, assim como a sua altura e período de onda. 

 

 

Figura 9 - Método do zero descendente (MHL, 2016) 
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2.1.6.2. Análise Espectral 

Este tipo de análise recorre à Transformada Rápida de Fourier para, através duma série temporal da 

superfície livre, determinar a distribuição da energia das ondas e os valores estatísticos médios para 

cada frequência, a que se dá o nome de espectro de onda (USACE, 2008a). É no fundo uma 

transformação do domínio do tempo para o domínio da frequência, proposta por Cooley e Turkey em 

1965. 

A partir duma série temporal contínua da elevação da superfície livre, η(t), é possível obter uma 

função de densidade espectral da energia de onda, E(f ). Esta função condensa um conjunto de 

informação estatística dos parâmetros de onda e tem-se revelado uma importante ferramenta na 

análise e previsão da agitação marítima. 

Dois dos espectros empíricos mais utilizados são o Espectro de Pierson-Moskowitz (Pierson e 

Moskowitz, 1964) e o Espectro JONSWAP (Hasselmann et al.1973). 

O Espectro de Pierson-Moskowitz (PM) é um espectro de um só parâmetro, Uw, que representa a 

velocidade do vento a uma altura de 19,5 m da superfície livre do mar, ou seja, permite descrever a 

agitação marítima, num estado de pleno desenvolvimento, com base apenas no vento (USACE, 

2011). 

A Equação 10 representa a formulação do espectro PM. 

 

E(f ) =
0,081𝑔2

(2𝜋)4𝑓5
. 𝑒𝑥𝑝 [−0,74 (

2𝜋. 𝑈𝑤 . 𝑓

𝑔
)]

−4

 

 

(10) 

com: 

Uw – velocidade do vento a 19,5 m de altura da superfície livre do mar 

Por outro lado, o espectro JONSWAP consiste numa extensão do PM para um conjunto de cinco 

parâmetros e é limitado pelo fetch, F, que é a distância sobre a qual o vento sopra com velocidade 

constante e que provoca o crescimento das ondas (Hasselmann, et al., 1973). A Equação 11 

descreve a formulação do espectro JONSWAP. 

E(f ) = α.
𝑔2

(2𝜋)4. 𝑓5
. 𝑒𝑥𝑝 [−1.25 (

𝑓

𝑓𝑝
)

−4

] . 𝛾

𝑒𝑥𝑝

[
 
 
 
 

−

(
𝑓
𝑓𝑝

−1)
2

2𝜎2

]
 
 
 
 

 
(11) 

 

𝑓𝑝 = 3,5 [
𝑔2𝐹

𝑈10
3 ]

−0,33

         

 

        ;   𝛼 = 0,076 [
𝑔𝐹

𝑈10
2 ]

−0,22
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𝜎 = {

  0.07, 𝑓 ≤  𝑓𝑝

0,09 , 𝑓 > 𝑓𝑝

 

     ;   1 ≤ ϒ ≤ 7 

 

em que: 

α – fator de escala 

ϒ – fator de pico 

𝑓𝑝 – frequência de pico 

𝑈10 – velocidade do vento medida a uma altura de 10 m da superfície livre do mar 

F – comprimento do fetch 

Na Figura 10, pode-se observar que o espectro JONSWAP resulta do produto do espectro PM por um 

parâmetro, ϒ. De facto, se ϒ = 3,30, os espectros PM e JONSWAP coincidem. 

 

Figura 10 - Comparação entre o espectro PM e o espectro JONSWAP (Hasselmann, et al., 1973) 

 

 2.1.7.   Onda de Projeto 

Os quebramares de taludes, assim como as restantes estruturas de proteção costeira, são 

dimensionados para suportar a ação direta de um temporal (com um determinado período de retorno, 

tipicamente T= 50 anos) que se prevê possa atingir o local. Se a obra apresentar ruína progressiva, 

como é o caso do quebramar de taludes, a obra é dimensionada para a altura significativa. É corrente 

chamar a esta estatística “onda de projeto” e é com base nesse parâmetro que se dimensionam todas 

as partes da obra.  

A correta definição da altura de onda de projeto é de tal forma importante que Bucharth (2000), citado 

por Taveira Pinto, et al. (2003), afirma que a contribuição da incerteza na determinação da altura de 

onda significativa pode contribuir em cerca de 20% para a probabilidade de rotura de um quebramar. 
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O processo de determinação da onda de projeto, não é totalmente determinístico. Não é possível 

conhecer com exatidão a altura de onda que irá atingir a estrutura nos anos que se seguirão à 

construção da mesma. No entanto, com o devido tratamento estatístico de registos da agitação, 

associado a um determinado período de retorno, é possível estimar uma altura de onda que garanta a 

segurança necessária da estrutura.  

A agitação real difere tanto mais da agitação regular quanto mais próximo se estiver da zona de 

geração das ondas. Afastando-se da zona de geração, ou seja, fora da área de influência de um 

determinado vento, os períodos e as alturas de onda apresentam uma menor variabilidade, 

aproximando-se mais das ondas regulares sem, ainda assim, se tornarem exatamente regulares 

(Taveira Pinto, et al., 2003). No entanto, a simplicidade de análise deste tipo de ondulação e as 

limitações dos equipamentos, que apenas eram capazes de gerar ondas regulares, levou a que os 

ensaios em laboratório fossem, durante muitos anos, executados com ondas regulares.  

Para que os ensaios com ondas regulares pudessem traduzir uma aproximação à realidade, foi 

necessário definir um parâmetro equivalente que, segundo Taveira Pinto, et al. (2003), “é a altura de 

onda de uma agitação regular, determinada a partir dos registos temporais da agitação marítima 

(irregular) do local em análise, que cause o mesmo nível de dano na estrutura que uma agitação 

irregular”.  

O SPM (1984), citado por inúmeros estudos mais recentes divide as estruturas de proteção costeira 

em três grupos e, para cada tipo de estrutura, define um parâmetro equivalente para a altura de onda 

de projeto: 

 estruturas rígidas: H1/100 

 estruturas semirrígidas: H1/10 

 estruturas deformáveis: H1/3 

Os quebramares de taludes constituem-se como estruturas deformáveis e durante muitos anos 

considerou-se que a altura de onda significativa, H1/3, era a que melhor caraterizava a agitação real. 

No entanto, Taveira Pinto, et al. (2003), citando Hudson e Capitão et al. (1999), sugerem que a 

utilização de H1/3 se pode traduzir em estruturas menos estáveis que o necessário, realçando a 

importância de se conhecer o regime de extremos da distribuição de alturas de onda para a zona de 

implantação da obra que, associados a um determinado período de retorno, nível de risco e 

probabilidade de excedência, se traduzirão numa altura de onda de projeto. 

Recentemente, por força da evolução dos métodos e processos de cálculo, muitos projetistas têm 

adotado a altura significativa de onda calculada com base nos espectros de energia, Hm0, como altura 

de onda de projeto, pela quantidade de informação condensada nesse tipo de análise.  

Ao longo do período de vida útil de um quebramar de taludes, este será certamente atingido por 

ondas com alturas superiores às de projeto. Assim sendo, o dimensionamento de um quebramar tem 

sempre um risco associado aceite, já que é economicamente incomportável dimensionar uma 

estrutura para resistir a qualquer temporal. A grande dificuldade do dimensionamento continua a ser 

encontrar o equilíbrio entre economia e segurança, definindo níveis de dano aceitáveis para a 
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estrutura em função da sua utilização, da sua importância e da facilidade e custo da sua reparação, 

tendo sempre presente que, qualquer que seja a altura de onda de projeto adotada, existe sempre 

uma probabilidade de esta ser excedida. 

Definir uma altura de onda de projeto é um processo difícil e, para a mesma obra, dois projetistas 

podem chegar a valores distintos para esse parâmetro, fruto do nível de dano que considerem 

aceitável e do equilíbrio entre economia e segurança que pretendam alcançar, mas também tendo 

presente a experiência adquirida em obras anteriores. Uma altura de onda de projeto baixa, resultará 

numa maior economia na fase inicial do projeto, mas acarretará um maior risco de ser superada, 

enquanto uma altura de onda elevada resultará num maior nível de segurança, mas numa solução 

que se pode tornar economicamente inviável. 

 

3. Quebramares de Taludes 

3.1. Introdução 

VERA-CRUZ (1969) define quebramares como “qualquer obstáculo à natural propagação de ondas 

de gravidade geradas pelo vento sobre a superfície da água, reduzindo a ação das ondas a sotamar 

destas”. São construídos perto da linha de costa e, normalmente, de forma quase paralela a esta, 

podendo encontrar-se ligados ou desligados da costa sendo classificados, em função disso, como 

quebramares enraizados ou destacados, respetivamente. 

Os quebramares podem ter apenas funções de proteção costeira ou estar inseridos numa estrutura 

portuária. Quando se destinam apenas a proteção costeira, é frequente a opção por quebramares 

destacados, procurando proteger a costa da erosão e fomentar a fixação de sedimentos a sotamar. 

Quando inseridos numa estrutura portuária, garantem uma zona de reduzida agitação marítima na 

bacia portuária permitindo aos navios manobrar e acostar em segurança, podendo ser dotados de 

plataformas, a sotamar, que permitam desenvolver operações de carga e descarga de bens e 

passageiros (Pita, 1986). 

 

3.2. Tipos de quebramares 

Pita (1986) sugere que os quebramares podem ser divididos em quatro grupos distintos: 

quebramares de parede vertical, quebramares mistos, quebramares de taludes e quebramares 

submersos: 

 Quebramares de parede vertical: são constituídos por uma parede impermeável, de caixões 

ou blocos de betão, assente sobre uma fundação de enrocamento, que provoca a reflexão 

das ondas incidentes sem rebentação.  
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 Quebramares de taludes: são estruturas com secção trapezoidal, com camadas de 

enrocamento de várias dimensões, podendo a camada exterior ser composta por blocos 

artificiais de betão. 

 Quebramares mistos: solução entre os quebramares de parede vertical e os quebramares de 

taludes, com uma parede vertical mais reduzida assente sobre taludes de enrocamento que, 

até determinada altura de água se comporta como um quebramar de taludes e para alturas 

superiores se comporta em parte como quebramar de parede vertical e em parte como 

quebramar de taludes. 

 Quebramares submersos: embora possuam geometria similar aos de taludes, têm apenas 

como objetivo provocar a rebentação das ondas mais altas, sem que para tal necessitem de 

absorver diretamente o impacto destas, podendo assim ser mais aligeirados.  

Embora se possam incluir no grupo dos quebramares mistos, os quebramares de estrutura mista 

possuem uma parede vertical que se resume a um muro-cortina, com a função de melhorar a 

proteção ao galgamento. Na prática esta solução funciona como um quebramar de taludes e será, ao 

longo deste estudo, tratada como tal. 

Na Figura 11 estão representados os diferentes tipos de quebramares. 

 

 

Figura 11 - Tipos de quebramares: a) quebramar de parede vertical; b) quebramar misto; c) quebramar de 
taludes; d) quebramar submerso; e) quebramar de estrutura mista (com superestrutura e muro-cortina) (adaptado 
de Pita (1986)) 

 

Podem ainda ser classificados como galgáveis ou não galgáveis, consoante a cota de coroamento for 

ou não suficiente para impedir o galgamento da estrutura. 

Embora a escolha do tipo de quebramar a adotar seja o resultado dum processo complexo, há que ter 

em conta determinados aspetos que podem, à partida, condicionar imediatamente essa escolha. 

Em comparação com os quebramares de parede vertical, os quebramares de taludes constituem uma 

solução muito interessante quando as profundidades em questão não implicam um volume de 

materiais tão grande que tornem economicamente inviável esta solução. Apresentam uma reduzida 

suscetibilidade a assentamentos diferenciais, com exceção das zonas de betão da superestrutura; 

apresentam processos de ruína progressivos, com acumulação de danos, o que permite, na maioria 

dos casos, a reparação da estrutura e correção de erros de construção e projeto, antes da ruína 

completa da mesma; possuem uma grande capacidade de dissipação de energia, pelo espraiamento 

das ondas nos taludes, diminuindo a reflexão da agitação que seria provocada por um quebramar de 

parede vertical. 
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Sabendo que o custo de construção de um quebramar aumenta com a profundidade e a severidade 

da agitação marítima, a escolha do tipo de quebramar resulta duma combinação de características 

que visam encontrar a forma mais eficiente e económica da estrutura resistir às solicitações que lhe 

são impostas. Pode haver necessidade de dotar a sua face interior de infraestruturas variadas, sendo 

necessário controlar o nível de galgamento ou minimizar a reflexão da agitação no interior da bacia, 

que é superior quando existem superfícies impermeáveis. 

A batimetria e a bacia portuária influenciam também a profundidade a que ficará fundado o 

quebramar. CIRIA et al.(2007), sugerem que, para profundidades superiores a 15m, a opção por uma 

parede vertical em betão passa a ser economicamente viável, dado o aumento de volume de material 

necessário para a construção de um quebramar de taludes, devido à forma trapezoidal da sua secção 

transversal. Para profundidades inferiores a 15m, os quebramares de taludes constituem, 

normalmente, uma solução mais apetecível em relação aos quebramares de parede vertical.  

O tipo e a forma do quebramar escolhido influenciarão o clima de agitação marítima no local de 

implantação, sendo impossível dissociar a escolha do tipo de quebramar e da sua geometria da 

função a que se destina, sendo que até a disponibilidade de materiais e a acessibilidade destes ao 

local da obra, terão se ser considerados na fase de tomada de decisão. 

 

3.3. Traçado e geometria de um quebramar de taludes 

A localização da infraestrutura portuária influenciará a definição do traçado e da geometria do 

quebramar. O maior ou menor grau de proteção natural da bacia portuária implicará uma maior ou 

menor necessidade de proteção artificial.  

O nível de proteção necessário pode ser garantido pela combinação de diferentes traçados e perfis 

transversais de quebramar. A solução “ótima” será a que, para cada troço, permite garantir o nível de 

proteção pretendido com o menor custo possível. 

Sempre que possível, deve tirar-se partido das condições naturais da linha de costa, da batimetria e 

do clima de agitação marítima do local. Este cuidado deve estar sempre presente durante a fase de 

planeamento, uma vez que pode resultar numa economia significativa. 

 

 3.3.1.  Traçado 

O traçado de um quebramar está diretamente relacionado com o tamanho e organização da zona 

costeira a proteger, da direção predominante da ondulação incidente nas tempestades, dos 

fenómenos de transporte de sedimentos e necessariamente do calado e da capacidade de 

manobrabilidade das embarcações que se venham a servir da infraestrutura portuária. 

Em planta, um quebramar de taludes é constituído por três partes distintas (Figura 12). Uma zona de 

extremidade, designada por cabeça, particularmente sensível à ação da agitação marítima, uma zona 
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intermédia, designada por tronco, que constitui a maior parte da estrutura e, no caso de um 

quebramar ligado a costa, uma zona de união da estrutura à linha costeira designada por 

enraizamento (CIRIA et al., 2007).  

No dimensionamento deve ser dada especial atenção às zonas da cabeça, de enraizamento e das 

curvas que possam existir ao longo do desenvolvimento do tronco do quebramar. Por serem zonas de 

maior suscetibilidade à ação da agitação marítima, por força de possíveis fenómenos de 

concentração de energia, são designadas como pontos singulares de um quebramar e devem ser 

convenientemente ensaiadas.  

A sua localização e traçado devem ser tais que permitam conferir às bacias portuárias as condições 

de abrigo e de acostagem necessárias à segurança e manobrabilidade das embarcações. Deve ser 

definido o traçado que melhor se ajuste às necessidades das embarcações, uma vez que a criação 

destes obstáculos artificiais origina, frequentemente, correntes através da entrada do porto, como 

resultado da deflexão das correntes existentes a barlamar deste e da difração que acontece em torno 

da cabeça do quebramar. Por este motivo, a entrada da bacia portuária constitui um ponto sensível 

em termos de navegação e tem influência direta no desempenho das infraestruturas portuárias, pelo 

que a sua definição deve ser fruto de uma cuidadosa análise. É necessário conhecer as condições de 

agitação existentes e prever os efeitos que os quebramares introduzirão, para diferentes níveis de 

maré e direções da agitação. A penetração da energia das ondas na bacia portuária e a difração das 

ondas terão consequências no clima de agitação no seu interior. 

 

 

Figura 12 - Traçado em planta de um quebramar de taludes e suas componentes 

 

Enumeram-se alguns dos aspetos a ter em conta: 

 o traçado do quebramar deve ser tal que minimize a sua extensão e profundidade; 

 a localização e alinhamento do quebramar devem ser tais que permitam tirar partido de 

batimetria que provoque redução da altura de onda incidente; 

 a adoção de troços convexos em vez de troços retilíneos permite minimizar a reflexão da 

ondulação incidente nos taludes do quebramar; 
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 os troços côncavos favorecem a concentração da ondulação incidente e o consequente 

aumento da altura de onda nesses troços, pelo que devem ser evitados; 

 o enraizamento deve iniciar-se em zonas rochosas da linha costeira, por forma a reduzir a 

erosão da fundação no local. 

Na Figura 13, encontram-se representados quatro traçados característicos de quebramares. O 

traçado (a) é geralmente utilizado na embocadura de rios, para controlar as correntes e o transporte 

de sedimentos, com dois quebramares seguidos de uma zona mais estreita que reduz a penetração 

da agitação para uma zona portuária mais interior. 

O traçado (b) apresenta dois quebramares, um principal e um secundário, com uma sobreposição de 

alinhamentos na entrada da bacia portuária, que permite reduzir a penetração da agitação. Esta 

solução pode permitir o dimensionamento do quebramar principal para tolerar um maior galgamento 

em situações extremas, concentrando as infraestruturas portuárias a sotamar do quebramar 

secundário. 

 

Figura 13 - Soluções típicas para o traçado de quebramares em função da direção predominante da agitação 

 

Os traçados (c) e (d) são pensados com o intuito de tirar o maior partido de enseadas ou baías 

naturais existentes na linha de costa ou até mesmo de outras infraestruturas portuárias preexistentes, 

como portos ou molhes de pequena dimensão. Estas soluções conferem maior proteção à linha de 

costa para as direções da agitação que originaram essas reentrâncias costeiras. 

 

(c) 

(b) (a) 

(d) 
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 3.3.2.    Geometria. Secção Transversal 

Na secção transversal tipo de um quebramar de taludes (Figura 14), podemos identificar oito 

elementos distintos (Pita, 1986): 

 Talude anterior: talude de barlamar e que se encontra sujeito à ação direta da agitação; 

 Risberma: zona abaixo do nível do mar que constitui uma plataforma que serve de apoio ao 

talude, também designada por pé do talude; 

 Manto resistente: camada exterior dos taludes, constituída por blocos (naturais ou artificiais), 

que tem por objetivo proteger as camadas mais interiores do perfil e que, em geral, se 

prolonga apenas na extensão dos taludes afetada pela agitação; 

 Submanto: zona formada por uma ou mais camadas de enrocamento selecionado, de pesos 

iguais ou diferentes, destinada a evitar a saída de finos do núcleo e a aumentar a porosidade 

do talude anterior, também designado por filtro; 

 Núcleo: camada mais interior do quebramar, geralmente constituída por enrocamento de 

“todo-o-tamanho” (T.O.T.); 

 Coroamento: linha definida pelos pontos de cota máxima do quebramar; 

 Superestrutura: estrutura de betão armado ou maciço, que serve como coroamento de um 

quebramar de estrutura mista; tem por objetivo facilitar o acesso ao quebramar e reduzir o 

galgamento da estrutura; 

 Talude posterior: talude de sotamar, geralmente solicitado por força do galgamento da 

estrutura ou pela agitação residual que ocorra na área abrigada. 

 

Figura 14 - Partes constituintes do perfil corrente de um quebramar de taludes (adaptado de Pita (1986)) 

 

Existe uma variedade enorme de soluções possíveis para a constituição do perfil-tipo de um 

quebramar de taludes, pelo que é vulgar encontrar secções transversais com diferentes alturas, 

diferente número de camadas, com ou sem bermas, com taludes de diferentes inclinações e 

revestidos por diferentes tipos de blocos de proteção, etc.  
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Na Tabela 4 apresentam-se as diferentes componentes de perfil-tipo de um quebramar de taludes, 

assim como as principais funções a que se destinam. 

Na Figura 15, encontram-se representados os parâmetros estruturais que permitem definir 

geometricamente as características da secção transversal de um quebramar de taludes, onde: 

Rc  [m] – altura livre do coroamento, relativa ao nível de repouso; 

Rca ou Ac [m] – altura livre do topo do manto resistente, relativa ao nível de repouso; 

dca [m] – diferença de cotas entre o topo do muro-cortina e o topo do manto resistente; 

d [m] – altura do coroamento da estrutura relativamente ao fundo; 

B [m] – largura do coroamento; 

Ba [m] – largura do manto resistente no coroamento; 

Bc [m] – largura da superestrutura; 

ta [m], tu [m], tf [m] – espessura do manto, submanto, filtro; 

α [º] – ângulo que o talude faz com a horizontal; 

ht [m] – profundidade da risberma em relação ao nível de repouso; 

h [m] – profundidade no pé da estrutura. 

É na definição destes parâmetros que consiste o processo de pré-dimensionamento destas estruturas 

de proteção costeira. 

 

Tabela 4 - Funções dos diferentes componentes do perfil transversal de um quebramar de taludes 

Componente Função 

Núcleo 

- Atenuar a propagação das ondas 

- Suporte para o manto e submanto 

- Conferir estabilidade geotécnica 

Berma/Pé de talude 
- Atenuar ação das ondas, espraiamento e galgamento 

- Conferir estabilidade geotécnica adicional 

Submanto 

- Atuar como filtro 

- Proteger o núcleo e a fundação de erosão 

- Reduzir o gradiente hidráulico entre a fundação e o núcleo 

- Regularizar e nivelar a superfície onde serão colocadas as unidades de proteção 

Manto Resistente 
- Prevenir a erosão do submanto devido à ação das ondas 

- Dissipação da energia das ondas 

Coroamento 
- Atenuar o galgamento 

- Acesso para manutenções 

Superestrutura 
- Atenuar o galgamento 

- Plataforma de acesso, circulação e manutenção 
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Figura 15 - Parâmetros estruturais da secção transversal de um quebramar de taludes (CIRIA et al., 2011) 

 

3.4. Processos físicos e modos de ruína associados 

Durante a sua vida útil, os quebramares de taludes estão sujeitos à ação direta da agitação marítima 

que, pelo seu carácter dinâmico e aleatório, origina fenómenos físicos de análise complexa. No 

entanto, a compreensão destes processos é essencial ao dimensionamento destas estruturas para 

que estas dissipem energia de uma forma eficiente e segura. 

Na Figura 16, apresentam-se os cinco principais processos de interação da agitação com os 

quebramares de taludes. Estes processos resultam em diferentes solicitações de partes da estrutura. 

A ruína de um quebramar de taludes é definida por USACE (2011) como: “o dano que resulta num 

desempenho e funcionalidade da estrutura abaixo dos mínimos previstos no dimensionamento”. Esta 

definição significa que um quebramar de taludes pode sofrer danos de grande monta sem atingir a 

ruína, se continuar a garantir a funcionalidade das infraestruturas portuárias que protege. 

 

 

Figura 16 - Processos físicos resultantes da interação entre a agitação marítima e os quebramares de taludes 
(adaptado de CIRIA et al., 2007) 
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 3.4.1.  Espraiamento e refluxo 

O espraiamento e o refluxo (na literatura inglesa designados por “run-up” e “run-down”, 

respetivamente) são fenómenos físicos que resultam da interação cíclica da agitação com o talude 

anterior dos quebramares (Figura 17). Estes dois fenómenos originam escoamentos turbulentos com 

grande velocidade, ao longo dos taludes do quebramar, podendo provocar níveis de movimento dos 

blocos do manto resistente acima do admissível ou a lavagem de material das camadas inferiores.  

As cotas do espraiamento e do refluxo dependem da altura e do período de onda, mas também da 

rugosidade e da porosidade do talude, pelo que, um correto dimensionamento dos taludes pode 

reduzir significativamente a intensidade destes fenómenos. 

De entre os dois, é o refluxo que tende a provocar maior instabilidade hidráulica dos blocos do manto.  

 

 

Figura 17 - Representação esquemática dos fenómenos de espraiamento e refluxo, com o seu nível 
definido pela distância medida na vertical entre o nível de repouso da superfície e a cota máxima e 
mínima atingidas pela massa de água, respetivamente (adaptado de CIRIA et al., 2006). 

 

 3.4.2.  Galgamento 

O fenómeno do galgamento está intrinsecamente relacionado com o de espraiamento e ocorre 

quando o coroamento do quebramar não tem altura suficiente para impedir que a massa de água que 

o atinge passe por cima deste, atingindo a zona posterior da estrutura, ou seja, quando o nível, Ru, 

que o espraiamento atinge é superior à cota de coroamento da estrutura. 

A geometria do quebramar vai influenciar o espraiamento e, consequentemente, o nível de 

galgamento a que a estrutura estará sujeita, para um determinado estado de agitação. Um quebramar 

suficientemente alto pode garantir que apenas será galgado por borrifos, permitindo o aligeiramento 

do manto resistente do talude interior. No entanto, o aumento da cota originará um aumento do 

volume de material empregue, pelo que é necessário encontrar um equilíbrio entre o nível de 

galgamento admissível e economia.  
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 3.4.3.  Reflexão 

Quando a agitação atinge um quebramar, parte da sua energia é refletida, originando o fenómeno de 

reflexão. Este fenómeno pode ser particularmente importante para a navegação nas imediações de 

um quebramar, por originar uma interação entre ondas incidentes e refletidas, dando origem por 

vezes ao que se designa por mar cruzado. Quanto mais porosa e menos inclinada for a estrutura, 

menor será a quantidade de energia refletida. 

 

 3.4.4.  Transmissão 

A restante energia das ondas incidentes pode dissipar-se ou propagar-se para o interior das bacias 

portuárias que os quebramares de taludes delimitam. As soluções adotadas devem procurar 

minimizar os riscos dessa energia afetar o funcionamento das instalações ou até mesmo provocar 

danos materiais.  

Essa energia tende a propagar-se de duas formas distintas: por penetração ou por galgamento. A 

natureza permeável dos quebramares de taludes permite que o escoamento do fluido se processe no 

meio poroso que o compõe, atravessando a estrutura e penetrando na bacia portuária.  

Um dos objetivos fundamentais do dimensionamento é conseguir garantir que a transmissão se 

processe dentro de níveis admissíveis para os requisitos funcionais e estruturais das estruturas. Por 

exemplo, quebramares com mantos resistentes compostos por blocos artificiais de betão como 

tetrápodos ou Core-Locs, são mais permeáveis do que quebramares compostos por enrocamento, 

pelo que a transmissão será mais significativa nos primeiros do que nos segundos. 

 

 3.4.5.  Modos de ruína 

A destruição de um quebramar de taludes pode resultar de um vasto leque de mecanismos de rotura 

que devem estar sempre presentes na mente dos projetistas durante processo de dimensionamento e 

execução da estrutura. Na Figura 18 apresentam-se os principais mecanismos de rotura que podem 

levar um quebramar de taludes à ruína. USACE (2011) apresenta uma esquematização muito intuitiva 

dos modos de ruína típicos destas estruturas, pelo que, com as devidas adaptações e, tendo em 

mente a análise do caso de estudo, serão seguidamente apresentados. 

Tipicamente, a ruína de um quebramar de taludes inicia-se com a instabilização hidráulica do manto 

resistente e o deslocamento dos blocos que se localizam na zona ativa (zona diretamente afetada 

pela agitação) do talude para as zonas inferiores, devido à incidência direta das ondas no talude 

anterior. O deslocamento dos blocos deixa as camadas inferiores expostas à ação direta da agitação 

e a forma da secção transversal aproxima-se de um “S”, originando também a consequente erosão 

do coroamento (Figura 19). 
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Figura 18 - Modos de ruínas típicos de quebramares de taludes (adaptado de USACE (2011)) 

 

A instabilização do manto pode ocorrer também no talude posterior do quebramar, se este não 

possuir superestrutura ou se o talude posterior for constituído por blocos de menor dimensão que o 

anterior. Se o galgamento for significativo e a massa líquida que transpõe a estrutura embater 

diretamente no coroamento ou no talude posterior, pode levar à sua destruição antes de provocar 

danos no talude anterior (Figura 20), ou à rotação e deslocamento da superestrutura (Figura 22). Os 

blocos do manto posterior sofrem deslocamentos e as camadas interiores ficam expostas à ação 

direta das massas líquidas que galgam a estrutura. No caso de existirem superestruturas, a erosão 

da parte superior do talude posterior pode retirar a fundação da superestrutura e resultar no 

deslocamento desta por ação da agitação (Figura 21). 

 

Figura 19 - Mecanismos de ruína de um quebramar de taludes por instabilização do manto resistente  
(adaptado de USACE (2011)) 

 

 

Figura 20 - Mecanismos de ruína de um quebramar de taludes por erosão do coroamento e do 
talude posterior (adaptado de USACE (2011)) 
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Figura 21 - Mecanismo de ruína de um quebramar de taludes com superestrutura por erosão do talude posterior 
(adaptado de USACE (2011)) 

 

 

Figura 22 - Mecanismo de ruína de um quebramar de taludes por instabilização hidráulica e/ou 
colapso de blocos esbeltos originando a ruína da superestrutura (adaptado de USACE (2011)) 

 

Outros mecanismos de ruína estão diretamente relacionados com a existência de correntes na zona 

de implantação do quebramar, que podem originar a erosão do pé de talude (Figura 23) ou 

fenómenos de infraescavação (Figura 24) que provocam a ruína do pé de talude e retiram o suporte 

aos blocos do manto resistente, expondo as camadas interiores do quebramar à ação direta das 

ondas, que muito provavelmente resultará na ruína da estrutura por um dos mecanismos acima 

descritos. 

 

 

Figura 23 - Mecanismo de ruína do manto resistente de um quebramar de taludes por erosão do pé de talude 
(adaptado de USACE (2011)) 
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Figura 24 - Mecanismo de ruína de um quebramar de taludes com deslocamento de blocos do manto 
resistente por erosão do pé de talude (adaptado de USACE (2011)) 

 

Existem ainda dois outros processos que podem originar a ruína de um quebramar. Um deles 

consiste no assentamento da totalidade ou de partes da estrutura, seja por assentamento das 

fundações, seja por assentamento das camadas constituintes. Esta situação, que é normal, fruto do 

elevado peso destas estruturas, deve ser antecipada e tida em conta na fase de definição da cota de 

coroamento. Se ultrapassar valores admissíveis pode diminuir de tal forma a cota do coroamento que 

pode colocar em risco a estrutura, para alturas de onda abaixo da de projeto (Figura 25). O outro 

processo consiste na quebra de blocos isolados do manto resistente. Este fenómeno explica-se 

facilmente pela diminuição do peso dos blocos quando se dividem em várias partes. É típico de 

blocos artificiais de betão mais esbeltos, como os dolos ou os tetrápodos, e admite-se que tenha 

estado na origem do acidente que levou à destruição do Molhe Oeste do Porto de Sines, em Portugal. 

As ruínas associadas à quebra de blocos do manto resistente tendem a ser abruptas, levantando 

algumas questões de segurança em relação ao uso de blocos artificiais de betão de elevada 

esbelteza e formas complexas, sem assegurar o equilíbrio entre a estabilidade hidráulica e a 

integridade estrutural destes. 

Os quebramares de taludes são estruturas que, pela sua constituição, têm uma grande capacidade 

de sofrer deformações e até mesmo grande quantidade de danos, sendo capazes de continuar a 

desempenhar as funções para que foram dimensionados, apresentando o que vulgarmente se 

designa por ruína progressiva. 

 

Figura 25 - Assentamento da estrutura do quebramar, provocando a diminuição da cota de 
coroamento (adaptado de USACE (2011)) 
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3.5. Pré-Dimensionamento  

No pré-dimensionamento de quebramares de taludes faz-se a determinação do peso dos blocos que 

constituirão o manto resistente, para que ele possa resistir às solicitações que lhe são impostas pela 

onda. Existem para o efeito formulações propostas por diferentes autores, que resultam da análise e 

interpretação dos resultados obtidos em ensaios experimentais em modelos reduzidos, e como tal 

designadas como semi-empíricas, com todas as limitações que lhes são conhecidas (Pita, 1986). 

Com base nos trabalhos de Irribaren (1938), Hudson (1953 e 1959) desenvolveu uma formulação 

aceite na sua generalidade durante vários anos e que, ainda hoje, com as devidas considerações, 

serve de base ao pré-dimensionamento de quebramares de taludes. Mais tarde, com o 

desenvolvimento da tecnologia necessária para simular diferentes estados de agitação marítima, 

surgiram formulações como as de van der Meer (1988 e 1991), De Jong (1996) e Burcharth et al. 

(1992) e mais recentemente Van Gent et al. (2004), que permitiram suprimir algumas das limitações 

que as formulações anteriores apresentavam. Apesar desta evolução, é importante manter presente 

que se trata de fórmulas semi-empíricas, cuja utilização se deve cingir à fase de pré-

-dimensionamento destas estruturas, devendo os resultados obtidos ser validados com os 

necessários ensaios em modelo reduzido e estando os projetistas conscientes das suas limitações e 

da sua gama de aplicabilidade (USACE, 2011). 

Pita (1985) apresenta um organograma que resume de forma simples o projeto de quebramares de 

taludes (Figura 26), distinguindo claramente a fase de pré-dimensionamento.  

 

Figura 26 - Organograma do projeto, execução e operação de um quebramar de taludes (Pita, 1985) 
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O recurso a blocos artificiais de betão, em detrimento dos mantos resistentes compostos apenas por 

enrocamento de grande dimensão, tem-se generalizado em obras de média/grande dimensão pela 

dificuldade de extrair enrocamento com dimensão e em quantidade suficiente para satisfazer as 

exigências do dimensionamento. Além disso, a regularidade da geometria dos blocos e o seu elevado 

peso por unidade, permitem a construção de quebramares mais homogéneos e mais fiáveis em 

termos de segurança. Ainda assim, para situações de agitação moderada, e projetos de menor 

importância, onde haja disponibilidade suficiente de enrocamento em dimensão e granulometria, a 

opção mais económica pode ser a de recorrer a enrocamento para o manto resistente. 

Neste trabalho, dar-se-á maior atenção aos mantos resistentes compostos por blocos artificiais de 

betão, dada a generalização do recurso a esta solução nos principais projetos portuários nacionais e 

internacionais, abordando-se de forma mais superficial o pré-dimensionamento de mantos resistentes 

compostos por enrocamento. 

 

 3.5.1.   Tipo de bloco 

3.5.1.1. Enrocamento 

O enrocamento de pedra natural foi o primeiro tipo de bloco empregue na execução de mantos 

resistentes de quebramares de taludes. Quando disponível em dimensão e peso suficiente para 

garantir a necessária estabilidade dos mantos e com origem relativamente próxima, constitui uma 

solução válida e económica. No entanto, com o aumento do tráfego marítimo e da dimensão das 

embarcações, as estruturas de proteção costeira foram sendo construídas em zonas de maior 

profundidade, sujeitas a condições de agitação mais severas, tornando cada vez mais difícil garantir 

enrocamento em dimensão e quantidade suficiente para assegurar a estabilidade dos mantos.  

O desenvolvimento de blocos artificiais de betão, de variadas geometrias e com dimensão e peso 

muito superiores que o enrocamento, acabou por relegar, naturalmente, o emprego deste último para 

troços de menor solicitação das estruturas ou para estruturas de menor importância. 

 

3.5.1.2. Blocos artificiais de betão 

Existem blocos artificiais das mais variadas formas e características, resultado de experiências 

desenvolvidas por diversas entidades e autores, estando alguns deles patenteados e o seu uso 

condicionado.  

A determinação do peso dos blocos é o principal objetivo do pré-dimensionamento do manto 

resistente. A escolha do tipo de bloco deve garantir que o manto resistente se mantém estável com o 

menor peso e volume possível dos blocos artificiais que o compõem, mantendo-se eficaz na 

dissipação da energia das ondas e na redução do espraiamento (Pita, 1986). 
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Os primeiros tipos de blocos artificiais adotados consistiam em blocos maciços de forma 

paralelepipédica. Com a natural evolução dos meios tecnológicos de construção e investigação, 

verificou-se uma tentativa de aumentar a estabilidade dos mantos e diminuir os volumes de betão 

necessários, tendo sido testadas soluções que aliassem uma elevada esbelteza e capacidade de 

imbricamento, aumentando a porosidade dos mantos. O Tetrápodo, desenvolvido em 1950, foi o 

primeiro tipo de bloco capaz de aliar essas características, traduzindo-se numa solução mais 

económica e que tem sido utilizada num grande número de projetos nacionais. Dentro da mesma 

linha surge, em 1963, o Dolo, com elevados coeficientes de estabilidade, fruto da sua capacidade de 

imbricamento, mas que depois de alguns acidentes importantes, como o que levou à destruição do 

Molhe Oeste do Porto de Sines, em 1978, viu a sua utilização ser colocada em causa, por força de 

aparentes problemas estruturais da parte central dos blocos, que parecem estar na origem da sua 

subdivisão e numa ruína acelerada dos mantos resistentes. 

Burcharth, et al. (1992) e Mele, et al. (1983) abordam o dimensionamento de mantos resistentes 

compostos por dolos, apresentando diagramas de dimensionamento e relatando casos de sucesso 

onde o reforço dos blocos foi feito pela introdução de armaduras de reforço. 

O cubo Antifer, criado em 1969, constitui outro tipo de bloco com grande utilização em grandes 

projetos nacionais, sendo a sua estabilidade garantida principalmente pelo seu peso. 

A partir de 1980, devido à incerteza do comportamento estrutural dos blocos mais esbeltos, 

desenvolveram-se blocos com padrões de colocação aleatórios, em camadas singulares. O 

Accropode™ é o primeiro dessa geração. A este seguiram-se o Core-Loc™ e o XBloc
®
. Mais 

recentemente foram desenvolvidas e patenteadas evoluções para alguns destes blocos, como é o 

caso do Accropode™ II que, através de uma melhoria da sua forma e rugosidade, viu aumentada a 

capacidade de imbricamento, de dissipação de energia e a sua resistência estrutural, diminuindo o 

espraiamento das ondas sobre os taludes. 

Na Tabela 5, apresentam-se os principais tipos de blocos artificiais de betão, em função da sua data 

de criação e do país de origem, permitindo compreender a evolução das suas características. 

Paralelamente aos blocos mencionados, foram desenvolvidas soluções de blocos com orifícios, com 

formas mais ou menos complexas, mas tipicamente paralelepipédicos, para serem utilizados em 

camada simples, segundo padrões regulares. Exemplos dessas soluções são o Seabee, o Cob ou o 

Shed, apresentando padrões de colocação regulares e elevada porosidade, tirando partido de uma 

maior fricção entre blocos. No entanto, a sua utilização tem-se resumido a estruturas de proteção 

costeira de menor importância e não é recomendado o seu uso em quebramares expostos à ação 

direta da agitação.  

Um aspeto que tem adquirido maior relevância no estudo do desempenho hidráulico dos mantos 

resistentes é o padrão de colocação dos blocos, que influencia diretamente a sua porosidade e a sua 

estabilidade. Hudson et al. (1979) afirmam que a técnica de colocação dos blocos é um dos 

parâmetros que mais afeta a estabilidade do manto resistente. Atendendo a essa relação, têm sido 
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testados diversos padrões de colocação para os diferentes tipos de blocos artificiais, nomeadamente, 

os trabalhos realizados por Gurer, et al. (2005), Frens (2007), Fabião (2012) e Freitas (2013). 

 

Tabela 5 - Tipos de blocos artificiais de betão por data de invenção e país de origem (Bakker, et al., 2003) 

Nome Ano País Nome Ano País 

Cubo - - Seabee 1978 Austrália 

Paralelepípedo - - Accropode® 1979 França 

Tetrápodo 1950 França Shed 1981 Reino Unido 

Cubo Modificado 1959 EUA Haro 1984 Bélgica 

Stabit 1961 Japãp Core-Loc® 1995 Reino Unido 

Akmon 1962 Reino Unido A-Jack® 1998 EUA 

Dolos 1963 Holanda Xbloc 2003 Holanda 

Hollow Square 1965 África do Sul Accropode II® 2004 França 

Cob 1969 Reino Unido Cubipod 2005 Espanha 

Cubo Antifer 1969 França Core-Loc II® 2006 Reino Unido 
 

Na Tabela 6, os principais tipos de blocos de betão são agrupados segundo o padrão de colocação 

(regular ou irregular), o número de camadas do manto resistente, a sua geometria e os fatores que 

lhes conferem a estabilidade: o peso próprio do bloco, a capacidade de imbricamento (capacidade de 

interligação entre blocos consecutivos) e a fricção. 

 

Tabela 6 - Tipos de blocos artificiais de betão em função de padrão de colocação, nº de camadas, geometria e 
fator de estabilidade (adaptado de CIRIA et al. (2011)) 

 

Peso próprio Imbricamento Fricção

Simples

Simples

Complexa

Simples

Complexa

Camada 

simples

Irregular

Regular
Camada 

simples

Padrão de 

colocação

Nº de 

camadas
Geometria

Factor de estabilidade

Complexa

Dupla 

camada
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No Anexo A1, apresentam-se de forma mais pormenorizada, as principais características geométricas 

de tetrápodos e cubos Antifer, os blocos empregues na construção e reabilitação do caso de estudo. 

Na Tabela 7 apresenta-se uma análise comparativa entre alguns dos blocos mais utilizados em 

mantos resistentes de quebramares de taludes, tendo como referência o Accropode®. Observa-se 

que é significativa a diferença no volume de betão necessário, por m
2
 de talude, para a execução das 

diferentes soluções. A definição dos parâmetros apresentados será feita ao longo do texto, sendo 

importante ter presente a evolução dos blocos artificiais em termos técnicos e cronológicos, criando 

sucessivamente alternativas cada vez mais eficientes. 

 

Tabela 7 - Características técnicas dos blocos artificiais de betão mais relevantes (van der Meer, 1999) 

nº de camadas 
Tetrápodos Cubo AccropodeTM Core-LocTM 

2 2 1 1 1 

cotg α 1,5 1,5 1,5 1,33 1,33 

KD 7 7 7 12 16 

Hs/ΔDn=NS 2,2 2,2 2,2 2,5 2,8 

dano, Nod 0,5 0,5 0 0 0 

dano, % 5 5 0 0 0 

densidade de colocação, φ 1,04 1,17 0,7 0,61 0,56 

betão por m2 de talude 0,350Hb 0,370Hb 0,236Hb 0,182Hb 0,148Hb 

volume relativo de betão 208% 220% 140% 100% 81% 
 

 

 3.5.2.  Estabilidade do manto resistente 

As estruturas costeiras são dimensionadas para suportar um nível de dano considerado admissível. 

Este conceito de dano leva à definição de parâmetros que limitam, por exemplo, o número máximo de 

blocos do manto deslocados da sua posição inicial, uma profundidade crítica de infraescavação ou 

um volume máximo de sedimentos transportados (USACE, 2011). 

No caso particular dos quebramares, é frequente que o dimensionamento defina um nível de dano 

admissível, que permita a reparação da estrutura no intervalo entre tempestades. A excedência dos 

níveis admissíveis definidos no projeto origina instabilidade de partes da estrutura. As correntes, a 

agitação e as marés dão origem às principais forças instabilizantes. Do lado das forças estabilizantes 

temos a força gravítica e a coesão dos materiais. 

O espraiamento das ondas sobre os taludes dos quebramares exerce sobre estes dois tipos de forças 

instabilizantes: uma de arrastamento (FD - drag force), e uma de levantamento (FL – lift force). A 

estabilidade do manto é assegurada, principalmente, pelo peso dos blocos que o constituem, através 

da força gravítica (FG – força gravítica). Na Figura 27 estão representadas essas forças. 
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Figura 27 - Representação das forças atuantes nos blocos do manto resistente de 
quebramares de taludes (adaptado de CERC (1984)) 

 

A estabilidade do manto é geralmente definida em função do equilíbrio entre as forças instabilizantes 

e as forças estabilizantes que atuam sobre este. 

A Equação (12) define a relação entre as forças instabilizantes e estabilizantes,  

𝐹𝐷 + 𝐹𝐿

𝐹𝐺

≈
𝜌𝑤𝜈2

𝑔(𝜌𝑚 − 𝜌𝑤)𝐷
 (12) 

onde 𝜌m e 𝜌w são as massas volúmicas do material que constitui o manto e da água, respetivamente 

(kg/m
3
), D é o diâmetro nominal (m), g é a aceleração gravítica (m/s

2
) e v é a velocidade do 

escoamento (m/s).  

Como sobre o talude a onda se propaga a baixa profundidade e esta é diretamente proporcional à 

celeridade da onda, podemos substituir a equação (13) na equação (14), obtendo: 

𝑣 = 𝑐 = √𝑔𝐻 (13) 

𝐹𝐷 + 𝐹𝐿

𝐹𝐺

≈
𝜌𝑤𝐻

(𝜌𝑚 − 𝜌𝑤)𝐷
 (14) 

∆=
𝜌𝑚 − 𝜌𝑤

𝜌𝑤

=
𝜌𝑚

𝜌𝑤

− 1 (15) 

Definindo a massa volúmica relativa, obtemos o número de estabilidade, que é um quociente entre a 

ação instabilizadora da onda (dada pela sua altura) e a ação estabilizadora do bloco (dada pelo seu 

tamanho, Dn), expresso pela Equação (16). A massa volúmica também intervém. Como é óbvio, 

quanto maior for o valor de Ns melhor. 

𝑁𝑠 =
𝐻𝑠

∆𝐷𝑛

 (16) 

onde: 

 Ns [-] – número de estabilidade; 
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 Hs [m] – altura de onda (Hs=H1/3 ou Hs=Hm0=√4𝑚0); 

 Dn [m] – diâmetro nominal dos blocos; 

 Δ [-] – massa volúmica relativa. 

 

Consoante se trate de mantos de enrocamento ou de blocos de betão, o diâmetro nominal e o 

número de estabilidade tomam as seguintes expressões, respetivamente: 

𝐷𝑛50
3 = (

𝑀50

𝜌𝑟

) ;   𝑁𝑠 =
𝐻𝑠

∆𝐷𝑛50

 (17) 

𝐷𝑛
3 = (

𝑀𝑐

𝜌𝑐

) ;   𝑁𝑠 =
𝐻𝑠

∆𝐷𝑛

 (18) 

onde M50 é a massa do enrocamento (kg), 𝜌r é a massa volúmica do enrocamento (kg/m
3
) e Dn50 é o 

diâmetro nominal médio do enrocamento. 

A estabilidade das estruturas costeiras pode ser assegurada através de um número de estabilidade 

mínimo de projeto, que garanta a não excedência de um determinado nível de estragos, ou seja, é 

possível garantir a estabilidade de uma estrutura por imposição de um número de estabilidade 

mínimo. Os quebramares de taludes tradicionais são estruturas estaticamente estáveis, apresentando 

tipicamente 1 ≤ Ns ≤ 4. Como tal, devem admitir pouco ou nenhum dano do manto resistente em 

condições de projeto.  

De um conjunto de 60 de ensaios realizados em modelos reduzidos com mantos de enrocamento, 

cubos, tetrápodos e Accropodes, van der Meer (1988), comparou a estabilidade dos diferentes 

mantos (Figura 28), através da relação entre a declividade de onda, s, e o dano, S, no caso de 

enrocamento, ou o número de estabilidade, Ns, no caso de blocos de betão.  

 

Figura 28 - Comparação entre a estabilidade de mantos resistentes compostos por 
enrocamento, cubos, tetrápodos e Accropodes, com base nos ensaios realizados por van 
der Meer (1988) 
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Utilizou ondas com períodos de 1,4, 1,7, 2,2, e 2,9 segundos, alturas entre os 0,10 e os 0,25m e 

taludes com 1:1,5 para cubos e tetrápodos e 1:1,33 para Accropodes, quantificando o dano em 

termos do número de blocos deslocados, Nod. Com base nesses ensaios, o autor concluiu que: 

 o início do dano para mantos de enrocamento e de cubos é bastante próximo; 

 a estabilidade inicial dos mantos de tetrápodos é superior à dos mantos de enrocamento e de 

cubos, sendo a dos mantos de Accropode™ bastante superior; 

 a ruina atinge-se primeiro nos mantos de enrocamento, seguindo-se os mantos de cubos, 

tetrápodos e de Accropode™. 

 

 3.5.3.   Consideração do dano no dimensionamento 

Os quebramares de taludes são considerados estruturas deformáveis, com uma ruína que resulta da 

acumulação de dano, em geral, no seu manto resistente, ou seja, a ruína só ocorre após uma 

determinada percentagem de dano, que provoque a perda de uma das suas funcionalidades 

específicas (Pita, 1986). Isto permite que, após um temporal, seja geralmente possível reparar os 

danos antes da ocorrência de um novo temporal. 

O conceito de dano é introduzido no dimensionamento para quantificar, de uma forma normalizada, 

os danos que a estrutura sofre, permitindo que o dimensionamento se faça para um nível aceitável de 

dano. Com o desenvolvimento do conhecimento nesta área, diferentes autores propuseram várias 

formas de contabilizar o dano, através da introdução de diferentes coeficientes. 

Hudson introduziu, em 1958, o coeficiente de estabilidade, KD, que varia em função do tipo de blocos 

e da inclinação dos taludes da estrutura e que foi determinado experimentalmente com base na 

percentagem de área erodida do manto, Dd, traduzida por: 

𝐷𝑑 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑𝑒 

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑𝑒
× 100% (19) 

O autor refere que para o dimensionamento de quebramares de taludes é aceitável admitir um dano 

entre 0 a 5%, numa zona compreendida entre o coroamento e uma profundidade, Hs, abaixo da 

superfície, definido como “no damage criteria”, considerado na obtenção dos coeficientes de 

estabilidade (Hudson, 1959). 

Em 1983, Broderick apresentou um parâmetro adimensional para a contabilização do dano em 

mantos de enrocamento, traduzido pelo coeficiente Sd (USACE, 2011): 

𝑆𝑑 =
𝐴𝑒

𝐷𝑛50
2  (20) 

onde Ae é a área erodida do talude em estudo (m
2
). 

Para o dimensionamento de quebramares, CIRIA et al. (2007) sugerem a adoção de valores dentro 

do intervalo 2 ≤ Sd ≤ 3, referindo que pode ser aceitável, para determinadas condições considerar 

aceitável 4 ≤ Sd ≤ 5, em função do período de vida útil da estrutura e da manutenção prevista.  
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Em 1988, van der Meer, sugere a adoção do coeficiente Nod, para a contabilização do dano em 

mantos resistentes compostos por blocos de betão, traduzindo o número de blocos deslocados duma 

faixa do manto resistente de espessura Dn, medida ao longo do eixo longitudinal da estrutura (USACE 

2011): 

𝑁𝑜𝑑 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜 / 𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 
 (21) 

Este parâmetro apenas considera movimentos dos blocos superiores a 2Dn.  

Existem portanto duas formas de considerar o dano no dimensionamento de mantos resistentes de 

quebramares de taludes: através da área erodida ou através do número de blocos deslocados de 

uma área de referência. 

 

Tabela 8 – Valores dos parâmetros S e Nod, para diferentes tipos de blocos 

Bloco Talude Início do dano Dano intermédio Ruína Autor Referência 

Enrocamento (S) 
1:1,5 2 3-5 8 van der Meer (1988) USACE (2011) 

1:2 2 4-6 8 van der Meer (1988) USACE (2011) 

Cubos (Nod) 1:1,5 
0 - 2 van der Meer (1988) USACE (2011) 

0,2-0,5 1 2 - CIRIA et al. (2007) 

Tetrápodos (Nod) 1:1,5 
0 - 1,5 van der Meer (1988) USACE (2011) 

0,2-0,5 1 1-5 - CIRIA et al. (2007) 

 

 3.5.4.  Determinação do peso dos blocos do manto resistente 

A maioria das formulações usadas na determinação do peso dos blocos do manto resistente para 

garantir que os mantos são hidraulicamente estáveis à ação da agitação marítima, foi criada ao longo 

dos últimos 75 anos. Irribarren (1938), Hudson (1953, 1959), Van der Meer (1988) e Van Gent et al. 

(2004), são responsáveis pelas formulações mais disseminadas na prática do dimensionamento de 

quebramares de taludes (CIRIA et al., 2007).  

As principais referências sugerem uma classificação para as estruturas marítimas em função do seu 

número de estabilidade, Ns, sendo que, para quebramares de taludes o número de estabilidade deve 

manter-se entre 1 e 4.  

 

3.5.4.1. Fórmula de Hudson 

A formulação apresentada por Hudson (1953 e 1959) baseia-se nos resultados obtidos através de 

simplificações teóricas e de uma série de ensaios experimentais em modelo reduzido, com agitação 

regular, em estruturas não galgáveis com núcleo permeável e manto composto por enrocamento. 

Através das Equações (22) e (23), é possível determinar a massa, M50, ou o peso, W50, medianos dos 

blocos de enrocamento a empregar na construção do manto.  
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𝑀50 =
𝜌𝑟𝐻

3

𝐾𝐷∆3 cotg 𝛼
⇔ 𝑊50 =

𝛾𝑟𝐻
3

𝐾𝐷∆3 cotg 𝛼
 (22) 

𝐻

∆𝐷𝑛50

= (𝐾𝐷 cotg 𝛼)1 3⁄  (23) 

onde: 

 H [m] – altura de onda; 

 Δ [-] – densidade relativa (=
𝜌𝑟

𝜌𝑤
− 1);  

ϒr [N/m
3
] – peso volúmico do material constituinte do bloco; 

𝜌r [kg/m
3
] – massa volúmica do material constituinte do bloco; 

 𝜌w [kg/m
3
]– massa volúmica da água na qual o bloco está mergulhado; 

 cotgα [-] – cotangente do ângulo do talude com a horizontal; 

 Dn50 [m] – diâmetro nominal do enrocamento; 

KD [-] – coeficiente de estabilidade de Hudson. 

 

A simplicidade desta formulação e a variedade de blocos artificiais para os quais KD se encontra 

deduzido, fazem com que o seu uso se mantenha. No entanto, as suas limitações são evidentes, uma 

vez que não considera uma série de aspetos físicos relevantes para a estabilidade hidráulica das 

estruturas, como o são o carácter irregular da agitação, a declividade e o período de onda, a 

profundidade relativa, o tipo de rebentação ou a duração do temporal. 

Como nos restantes casos, a sua aplicação deve limitar-se à fase de pré-dimensionamento e os 

resultados obtidos complementados com ensaios em modelo reduzido, para estruturas não galgáveis 

com núcleo permeável. 

Embora tenha sido concebida para mantos de enrocamento, pode ser usada para o pré-

dimensionamento de mantos compostos por blocos de betão, substituindo o coeficiente Dn50 da 

Equação (23) por Dn, que corresponde ao diâmetro nominal do cubo equivalente, que não é mais do 

que a aresta do cubo que tem a mesma massa. Na Tabela 9, apresentam-se valores para o diâmetro 

nominal de diferentes blocos, em função da sua altura, Di. 

 

Tabela 9 - Valores de Dn para diferentes tipos de blocos em função da sua altura 

Tipo de bloco Dn 

Cubos Di 

Tetrápodos 0,65Di 

Accropode 0,70Di 

Dolos 0,54Di 
 

CIRIA et al. (2007), referem que, para efeitos de dimensionamento, as Equações (22) e (23) são 

aplicáveis se considerarmos um nível de dano fixo, ou seja, o deslocamento de 0 a 5% dos blocos da 
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zona do talude entre a crista do coroamento e uma profundidade de 1Hs abaixo do nível de repouso 

da água do mar.  

Atualmente, a principal discussão em torno desta formulação tem a ver com a definição da altura de 

onda a utilizar, para a determinação da massa dos blocos de enrocamento. O SPM (1975) 

recomendava o uso de Hs=H1/3 para a determinação do peso dos blocos. Mais tarde, o SPM (1984) 

alterou essa recomendação, sugerindo que se usasse H=H1/10, valor mais conservativo, corrigindo 

também os valores de KD. Por sua vez, Tenaud et al. (1982), citados por Pita (1986), sugerem a 

consideração da duração do temporal na determinação da altura de onda a utilizar na Fórmula de 

Hudson. Consideração essa que se traduz em H=f(td).H1/10, sendo f(td) uma função da duração do 

temporal em horas, tendo os autores apresentado as seguintes relações: 

𝑓(𝑡𝑑) = 0,90𝑡𝑑
0,1 (para enrocamento) (24) 

𝑓(𝑡𝑑) = 𝑡𝑑
0,1 (para cubos Antifer) (25) 

Para níveis de dano superiores a 5%, van der Meer (1988), apresenta uma expressão baseada na 

expressão de Hudson, considerando o dano através do parâmetro Sd (descrito pela Equação (20)). 

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛50

= 0,7(𝐾𝐷𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼)1 3⁄ 𝑆𝑑
0,15 = 0,70. 0,800,15(𝐾𝐷 . 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃)

1
3𝑁𝑑

0,15 (enrocamento) (26) 

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛50

= 0,7(𝐾𝐷𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼)1 3⁄ 𝑆𝑑
0,15 = 0,69. 0,800,14(𝐾𝐷 . 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃)

1
3𝑁𝑑

0,14 (tetrápodos ou cubos) (27) 

A Figura 29 apresenta a informação recolhida por van der Meer (1988) e Van Gent et al. (2004) 

comparada com os resultados da Equação (26), para três valores de KD, em mantos compostos por 

enrocamento. É nítida a grande dispersão dos resultados, no entanto, observa-se que, para os dados 

referentes aos ensaios com núcleos permeáveis, não existem praticamente valores à esquerda da 

curva KD=4, permitindo a adoção, com segurança, desse valor para o dimensionamento de mantos 

resistentes compostos por enrocamento e com núcleos permeáveis. Percebe-se também que é 

possível que, para certas situações, este valor resulte em blocos com peso bastante superior ao que 

seria necessário e que precisa de ser validado. 

Na Tabela 10 apresentam-se os valores para o coeficiente KD para os diferentes tipos de blocos, 

permitindo alargar a utilização da Fórmula de Hudson ao dimensionamento de mantos resistentes 

compostos por uma série de blocos artificiais. 
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Figura 29 - Resultados experimentais para o número de estabilidade (Ns) em função do dano (Sd) 
para diferentes valores do coeficiente de estabilidade de Hudson (KD) em mantos de enrocamento 
(CIRIA et al., 2007) 

 

Tabela 10 - Valores para o coeficiente de estabilidade (KD) para a fórmula de Hudson 

  Tronco Cabeça 

 
Referência 

  KD 

cotg α 

KD 

cotg α 
  

zona de 
rebentação 

fora da zona 
de rebentação 

zona de 
rebentação 

fora da zona 
de rebentação 

Enrocamento     
(2 camadas) 

3,5 4 

1,5 
 a 

5,0 

2,9 3,2 1,5 

CERC (1975) 2,5 2,8 2 

2 2,3 3 

2 4 

1,9 3,2 1,5 

CERC (1984) 1,6 2,8 2 

1,3 2,3 3 

Tetrápodo            
(2 camadas) 

7,2 8,3 

5,9 6,6 1,5 

CERC (1975) 5,5 6,1 2 

4 4,4 3 

7 8 

5 6 1,5 

CERC (1984) 4,5 5,5 2 

3,5 4 3 

Cubo modificado   
(2 camadas) 

6,8 7,8 - 5 
1,5 a 3 

CERC (1975) 

6,5 7,5 - 5 CERC (1984) 

Cubo Antifer      
(2 camadas) 

7 8 2 - - - CIRIA (2007) 

Dolos 16 32 2 8 16 2 
 

Accropode™ 15 
1,33 

 a 
1,5 

12 
1,33 

 a 
 1,5 

CLI (2004) Accropode™II 16 12,3 

Core-Loc™ 16 13 

Xbloc® 16 13 DMC (2007) 

Cubipod
®                   

(1 camada) 
28 1,5 7 1,5 

Medina et al. (2012) 
Cubipod®             

(2 camadas) 
12 1,5 - 1,5 
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3.5.4.2. Fórmula de van der Meer  

Para condições de águas profundas, onde a rebentação não é limitada pela profundidade 

(profundidades superiores a 3Hs no pé da estrutura), van der Meer (1988) propôs uma formulação 

que tem em conta os efeitos da duração da tempestade, do período de onda, da permeabilidade da 

estrutura e um nível de dano bem definido (CIRIA et al., 2007). Para o caso de mantos de 

enrocamento, CIRIA et al.(2007) sugerem a utilização de valores de Sd entre 2 e 3, em função da 

inclinação dos taludes, conforme consta da Tabela 11. 

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛50

= 6,2𝑃0,18 (
𝑆𝑑

√𝑁
)

0,2

𝜉𝑚
−0,5

 

para rebentação mergulhante 

( ξm < ξcr ) 

(28) 

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛50

= 𝑃−0,13 (
𝑆𝑑

√𝑁
)

0,2

√𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼  𝜉𝑚
𝑃  

para rebentação de fundo 

( ξm ≥ ξcr ) 

(29) 

onde: 

 N [-] – nº de ondas incidentes no pé do quebramar (N ≤ 7500); 

 Hs [m] – altura de onda significativa no pé do quebramar (= H1/3); 

 ξm [-] – nº de Iribarren; 

 cotg α [-] – cotangente do ângulo do talude com a horizontal; 

 Δ [-] – densidade relativa do material dos blocos; 

 P [-] – porosidade da estrutura (0,1 ≤ P ≤ 0,6) (Figura 30). 

 

 

Figura 30 - Valores de porosidade do manto resistente (adaptado de USACE (2011)) 
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O valor de transição entre a rebentação mergulhante e a rebentação de fundo é dado pelo número de 

Iribarren crítico, ξcr, definido pela Equação (30). 

𝜉𝑐𝑟 = [6,2𝑃0,31√𝑡𝑔 𝛼]
1

𝑃+0,5 
(30) 

 

Tabela 11 - Valores de Sd para o pré-dimensionamento de mantos de enrocamento (CIRIA et al., 2007) 

cotg α 
Nível de dano 

Início do dano Dano intermédio Ruína 

1,5 2 3-5 8 

2 2 4-6 8 

3 2 6-9 12 

4 3 8-12 17 

6 3 8-12 17 
 

CIRIA et al. (2007), sugerem que, para taludes com inclinações inferiores a 1:4, ou seja, com  

cotg α ≥ 4, deve ser aplicada a Equação (28).  

 

3.5.4.3. Fórmula de Van Gent 

Para águas pouco profundas, Van Gent et al. (2004) propuseram uma formulação baseada na 

formulação de Van der Meer (1988) (CIRIA et al., 2007). Esta formulação tem em conta a alteração 

da distribuição das alturas de onda com a diminuição da profundidade, deixando de ser válida a sua 

aproximação à distribuição de Rayleigh. Verifica-se um estreitamento do espectro que é traduzido 

pela consideração do período espectral de onda, Tm-1,0. 

 

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛50

= 8,4𝑃0,18 (
𝑆𝑑

√𝑁
)

0,2

(
𝐻𝑠

𝐻2%

) (𝜉𝑠−1,0) 
−0,5 

para rebentação mergulhante 

( ξs-1,0 < ξcr ) 

(31) 

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛50

= 1,3𝑃−0,13 (
𝑆𝑑

√𝑁
)

0,2

(
𝐻𝑠

𝐻2%

)√𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼  (𝜉𝑠−1,0)
𝑃
 

para rebentação de fundo 

( ξs-1,0 ≥ ξcr ) 

(32) 

 

onde: 

H2% [m] – altura de onda excedida por 2% das ondas incidentes no pé da estrutura; 

ξs-1,0 [-] – número de Iribarren, usando o período médio espectral Tm-1,0 ; 

Tm-1,0 [s] – período médio espectral. 
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Comparando os resultados obtidos para águas pouco profundas com os obtidos por van der Meer 

(1988) para águas profundas, Van Gent et al. (2004) concluíram que efetivamente, para situações 

onde a profundidade na proximidade do talude é reduzida, os mantos apresentam menor número de 

estabilidade, sendo necessário o emprego de blocos mais pesados. Na Figura 31, é possível 

observar a distribuição dos resultados experimentais obtidos por Van Gent et al. (2004), em águas 

pouco profundas, comparando-os com os resultados obtidos por van der Meer (1988), para águas 

profundas. 

 

 

Figura 31 - Distribuição dos resultados experimentais obtidos por van der Meer (1988) e Van Gent et al. (2004) 
para o número de estabilidade (Ns) em função do dano (Sd), em condições de águas profundas e pouco 
profundas, respetivamente: a) para rebentação mergulhante; b) para rebentação de fundo (CIRIA et al., 2007). 

 

3.5.4.4. Manto com duas camadas de cubos de betão 

Para mantos constituídos por duas camadas de cubos de betão, van der Meer (1988) propõe a 

seguinte expressão (CIRIA, et al., 2007c), para talude com inclinação 1:1,5 e 3<ξm<6 e rebentação 

não limitada pela profundidade: 

 

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛

= (6,7
𝑁𝑜𝑑

0,4

𝑁0,3
+ 1,0) 𝑠𝑜𝑚

−0,1
 (33) 

 

onde: 

Nod [-] – número de dano; 

N [-] – número de ondas; 

som [-] – declividade média da onda. 

 

b) a) 
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3.5.4.5. Manto com duas camadas de tetrápodos 

Para mantos resistentes, com taludes de 1:1,5, compostos por duas camadas de tetrápodos, com 

3,5<ξm<6 e rebentação não limitada pela profundidade, van der Meer (1988) propõe a seguinte 

expressão: 

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛

= (3,75 (
𝑁𝑜𝑑

√𝑁
)

0,5

+ 0,85) 𝑠𝑜𝑚
−0,2

 rebentação mergulhante (34) 

De Jong (1996) propôs uma nova expressão para mantos com duas camadas de tetrápodos, depois 

de detetar a existência de uma transição entre a rebentação de fundo e a mergulhante, em termos de 

estabilidade. 

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛

= (8,6 (
𝑁𝑜𝑑

√𝑁
)

0,5

+ 3,94) 𝑠𝑜𝑚
0,2

 rebentação de fundo (35) 

De Jong (1996) investigou também a influência da altura livre do coroamento e da densidade de 

colocação dos blocos na estabilidade de mantos resistente com duas camadas de tetrápodos (van 

der Meer, 1999). Na Figura 32 é possível observar os resultados alcançados por van der Meer (1988) 

e De Jong (1996), sendo nítida a transição entre a rebentação de fundo e mergulhante, que justificam 

a existência das Equações (34), (35), (36) e (37). 

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛

= (3,75 (
𝑁𝑜𝑑

√𝑁
)

0,5

+ 0,85𝑓(𝜙)) 𝑠𝑜𝑚
−0,2𝑓 (

𝑅𝑐

𝐷𝑛

) rebentação mergulhante (36) 

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛

= (8,6 (
𝑁𝑜𝑑

√𝑁
)

0,5

+ 3,94) 𝑠𝑜𝑚
0,2

 
rebentação de fundo (37) 

com:   

𝑓 (
𝑅𝑐

𝐷𝑛

) = 1 + 0,17𝑒𝑥𝑝 (−0,61
𝑅𝑐

𝐷𝑛

)  (38) 

𝑓(𝜙) = 0,40 + 0,61
𝜙

𝜙𝑆𝑃𝑀

 
 (39) 

onde: 

ф [-] – densidade de colocação real dos blocos do manto resistente; 

фSPM [-] – densidade de colocação sugerida pelo SPM (1984) (фtetrápodos=1,04; фcubos=1,17). 

 

A altura relativa livre do coroamento, Rc/Dn, é apresentada como o número de diâmetros nominais 

acima, ou abaixo, da superfície livre do mar, e a densidade de colocação dos blocos consiste no 

número de blocos dispostos numa área igual a um diâmetro nominal quadrado do manto resistente. 
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Figura 32 - Relação entre o número de estabilidade e a declividade de onda em mantos resistentes compostos 
por duas camadas de tetrápodos e transição entre rebentação de fundo e mergulhante (van der Meer, 1999) 

 

 3.5.5.  Pré-dimensionamento do talude posterior 

Embora não esteja diretamente exposto à ação da agitação marítima, o talude posterior pode sofrer 

danos significativos e levar inclusivamente à ruína da estrutura. A estabilidade do manto resistente 

posterior depende do galgamento e da forma como a massa de água o atinge. Se o caudal médio de 

galgamento for significativo, pode provocar a erosão do talude e expor o material mais fino das 

camadas inferiores, solicitação para a qual não foram dimensionadas. 

Não existe um formulário para o dimensionamento específico do manto resistente interior, sendo 

fundamental o recurso a ensaios em modelo reduzido para determinar a sua estabilidade, no entanto, 

quanto menor for a altura livre do coroamento, maior será a quantidade de energia das ondas capaz 

de transpor a estrutura e maiores terão de ser os blocos que compõem o talude interior. 

 

 3.5.6.  Pré-dimensionamento da cabeça do quebramar 

O dimensionamento da cabeça de um quebramar de taludes é em tudo semelhante ao da restante 

estrutura, no entanto, representa um problema de estabilidade especial.  

Sabe-se que, quando sujeita às mesmas condições de agitação, a secção da cabeça do quebramar 

sofrerá danos geralmente mais extensos do que a restante estrutura. Este fenómeno decorre 

principalmente da forma cónica desta secção, sobre a qual o escoamento atinge velocidades 

elevadas quando a rebentação ocorre.  

Diversos estudos realizados por Jensen (1984) e por Burcharth (1993) sugerem que embora a secção 

da cabeça seja, em geral, mais suscetível à agitação marítima, há zonas da mesma que são críticas 

em termos de estabilidade, nomeadamente a área em torno do nível médio da água do mar, na 

direção da ortogonal da onda incidente, no talude de sotamar (USACE, 2011). 
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A Figura 33 esquematiza o fenómeno descrito de instabilização dos blocos do manto resistente. Para 

ondas incidentes com direção de propagação entre os 45º e os 135º em relação ao alinhamento da 

secção do tronco, verifica-se que a zona com menor estabilidade se localiza no talude de sotamar no 

perfil da cabeça. 

 

Figura 33 - Representação da área mais crítica da cabeça do quebramar à agitação marítima (adaptado de 
CIRIA et al., 2007) 

Jensen (1984) realizou uma série de ensaios em modelo reduzido para analisar a estabilidade da 

cabeça de quebramares com mantos de tetrápodos e taludes de 3:4. Testou vários ângulos de 

incidência de ondas, para uma percentagem de dano admissível de 2%, dividindo a cabeça do 

quebramar em seis zonas distintas. Os resultados foram apresentados comparando os coeficientes 

de estabilidade dos tetrápodos do tronco da estrutura com os das várias zonas da cabeça, para cada 

ângulo de incidência. Os resultados publicados demonstram que a zona da cabeça onde a 

estabilidade é mais afetada faz um ângulo entre 120º e 150º com a direção de incidência da onda, à 

excepção das ondas que incidam a 90º, relativamente ao alinhamento do tronco, onde a zona onde a 

estabilidade é mais afetada se encontra a 90º da ortogonal da onda incidente. Na Figura 34, 

apresentam-se os resultados obtidos por Jensen (1984), sendo visível a diminuição do coeficiente de 

estabilidade relativo para as zonas mencionadas. 

Para compensar a diminuição da estabilidade nesta zona do quebramar, o dimensionamento deve ser 

feito para números de estabilidade, Ns, e coeficientes de estabilidade da Fórmula de Hudson, KD, 

inferiores aos utilizados no tronco. Os valores recomendados para KD, podem ser consultados na  

Tabela 10, para os vários tipos de blocos. Os valores recomendados de Ns podem ser consultados no 

Anexo A2. 

Os principais parâmetros geométricos que influenciam a estabilidade da cabeça de um quebramar 

são o raio ao nível médio do mar, que deverá ser definido em função da altura de onda de projeto, e a 

inclinação do seu talude. 

Jensen (1984) concluiu que para a zona mais crítica da cabeça, o peso dos tetrápodos teria de ser 

aumentado 2,3 vezes para serem tão estáveis como os do tronco da estrutura. A solução para 

melhorar a estabilidade dos blocos na cabeça deverá consistir no aumento do seu peso entre 1,5 a 

4,0 vezes, em relação ao peso dos blocos do tronco, consoante a geometria da cabeça e o tipo de 

blocos a empregar. 
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Figura 34 - Resultados dos ensaios desenvolvidos por Jensen (1984), para a estabilidade da cabeça de um 
quebramar de taludes com manto de tetrápodos (adaptado de Jensen, 1984) 

 

No caso de blocos cuja estabilidade esteja dependente da sua capacidade de interligação com os 

adjacentes, o aumento de peso será geralmente mais expressivo porque a forma convexa da cabeça 

reduz a capacidade de imbricamento dos blocos. Jensen (1984), com base nos resultados obtidos, 

concluiu que um aumento da densidade de colocação dos blocos pode ser mais eficiente do que o 

aumento de volume dos mesmos. 

CIRIA et al. (2007) apresentam algumas notas em relação ao raio que deverá ser adoptado na 

conceção da cabeça de um quebramar: 

 para mantos de camada dupla de blocos cuja sua estabilidade dependam principalmente da 

capacidade de imbricamento (como os tetrápodos), o raio a adotar deverá ser, pelo menos, 3 

vezes superior à altura de onda de projeto; 

 para mantos com blocos cuja densidade depende principalmente da sua massa (como os 

cubos), o raio a adotar deverá ser de, pelo menos, 1,5 a 2 vezes a altura de onda de projeto; 

 para mantos com blocos dispostos em camada única (como Accropodes e Core-Locs), o raio 

deverá ser também, pelo menos, 3 vezes superior à altura de onda de projeto. 

USACE (2011) sugere que a melhoria da estabilidade dos blocos da cabeça pode ser alcançada pela 

diminuição da inclinação dos taludes e/ou aumento do raio da cabeça, mas também pela reorientação 

da extremidade do quebramar, caso haja uma predominância clara das direções da ondulação 

incidente dentro de uma reduzida amplitude (Figura 35). 
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Em locais onde não existam ou não seja possível produzir blocos com a dimensão necessária ou em 

que, por razões de navegabilidade, seja necessário encurtar o raio das cabeças, a solução poderá 

passar pela execução de uma cabeça maciça em betão. 

Todas as fontes consultadas recomendam, naturalmente, que a otimização das cabeças seja alvo de 

um estudo aprofundado através de ensaios em modelo reduzido. 

 

Figura 35 - Soluções para melhoria da estabilidade dos blocos da cabeça por alteração da geometria 
 (adaptado de USACE, 2011) 

 

 3.5.7.  Pré-dimensionamento e estabilidade da risberma 

A risberma ou pé do talude consiste numa secção prismática que se prolonga ao longo da extensão 

longitudinal da base do manto resistente, que serve de proteção da zona inferior do talude contra a 

agitação marítima e a infraescavação e de suporte aos blocos do manto resistente. 

Pode ser constituída por enrocamento ou por blocos de betão e a sua estabilidade está directamente 

relacionada com a estabilidade do manto resistente do quebramar, já que garante que os blocos 

inferiores do manto não deslizem ao longo do talude, expondo o submanto à acção directa da 

agitação. 

Ensaios realizados em modelo reduzido e apresentados por USACE (2011), com agitação irregular, 

demonstraram que no caso de danos moderados na risberma, a estabilidade do manto não é 

praticamente afectada. No entanto, uma risberma muito danificada reduz significativamente a 

estabilidade do manto. Estes resultados permitem que, na prática, se dimensionem estas estruturas 

admitindo um nível de dano moderado, obtendo soluções economicamente mais interessantes. 

Na Figura 36 está representada uma secção transversal-tipo de um quebramar de taludes com 

proteção do pé do talude. A análise da estabilidade da risberma é feita em função da profundidade 
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relativa do pé do talude, ou seja, a relação entre a profundidade do topo da risberma, ht, e a 

profundidade do fundo no pé do talude, h. 

 

Figura 36 - Secção transversal-tipo de um quebramar de taludes com risberma ou pé do 

talude (adaptado de USACE (2011)) 

 

Existem diversas soluções construtivas para a execução da risberma. USACE (2011) apresenta uma 

representação esquemática de algumas soluções típicas: 

 águas muito pouco profundas: a solução pode passar por colocar uma ou duas filas de blocos 

do material que constitui o manto resistente no pé do talude. 

 águas pouco profundas: é geralmente possível recorrer a blocos de enrocamento ou de betão 

com menor dimensão que os blocos do manto.  

 águas profundas (Figura 37): deixa de ser necessário que o manto resistente revista a 

totalidade do talude de barlamar. Assim sendo, a risberma pode ser construída a uma cota 

superior à do fundo, traduzindo-se numa economia ao nível da quantidade de material do 

manto resistente.  

 

Figura 37 - Representação do talude anterior de um quebramar de taludes situado em águas 
profundas, com pé do talude a cota superior à do fundo (adaptado de USACE (2011)). 

 

3.5.7.1. Risberma constituída por blocos de enrocamento 

Van der Meer et al. (1995) apresentaram uma abordagem genérica para o pré-dimensionamento de 

risbermas constituídas por enrocamento, relacionando a profundidade relativa do pé do talude, ht/h, 

com o número de estabilidade, Ns=Hs/ΔDn50. Para avaliar a estabilidade da risberma, considerou o 
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parâmetro Nod (número de blocos deslocados numa faixa com largura Dn50 ao longo da estrutura), 

definindo as condições de fronteira da agitação correspondentes a cada nível de dano. 

   0,5 , início do dano 

  Nod  2    , dano moderado 

   4    , ruína  

 

Esta abordagem é válida para risbermas de enrocamento, com largura de 3 a 5 blocos e espessura 

de 2 a 3 blocos. Para risbermas mais largas, podem ser aplicados valores superiores de Nod (USACE, 

2011). 

Van der Meer et al. (1995) concluiram, com base nos resultados experimentais, que não existia 

relação entre a declividade fictícia da agitação, so=H/Lo=2πH/(gT
2
), e a estabilidade da risberma. 

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛50
= (1,6 + 0,24 (

ℎ𝑡

𝐷𝑛50
))𝑁𝑜𝑑

0,15 (40) 

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛50
= (2 + 6,2 (

ℎ𝑡

ℎ
)
2,7

)𝑁𝑜𝑑
0,15 (41) 

A Equação (40), é aplicável para 0,4 < ht/h <0,9 e a Equação (41) para 3 < ht/Dn50 < 25. 

 

3.5.7.2. Risberma constituída por blocos de betão 

Para uma risberma constituída por blocos de betão paralelepipédicos, Burcharth et al. (1995) 

apresenta uma alteração à formulação proposta por van der Meer (1995).  

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛50
= (1,6 + 0,4 (

ℎ𝑡

∆𝐷𝑛50
))𝑁𝑜𝑑

0,15 (42) 

ou  

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛50
=

1,6

𝑁𝑜𝑑
−0,15 − 0,4ℎ𝑡 𝐻𝑠⁄

 (43) 

 3.5.8.  Definição da secção transversal da estrutura 

A secção transversal-tipo de um quebramar de taludes é definida com base no peso dos blocos, que 

garante a estabilidade necessária do manto resistente. USACE (2011) recomenda a adoção de uma 

secção transversal com 3 camadas, composta por blocos consecutivamente de menor dimensão, de 

forma a impedir a lavagem dos finos através das camadas exteriores pela ação da agitação (Figura 

38). Esta solução pode ser adotada numa fase preliminar do processo de pré-dimensionamento e 

posteriormente validada através de ensaios em modelo reduzido.  
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Figura 38 - Secção transversal-tipo recomendada para quebramares de taludes com níveis nulo a moderado de 
galgamento, em função do peso, W, dos blocos do manto resistente, da altura de onda, H, e da espessura média 
das camadas, r, proposta por USACE (2011) 

 

3.5.8.1.  Altura e largura do coroamento 

O coroamento deve ser tão largo e elevado que garanta a segurança do seu talude posterior à ação 

do galgamento e que permita o funcionamento em segurança das eventuais infraestruturas portuárias 

que se situem a sotamar desta, em condições de serviço. 

Na maioria dos casos, a definição da cota do coroamento é feita em função do caudal médio de 

galgamento admissível, q (m
3
/s/m). Depois de definido um nível aceitável de galgamento, é possível 

determinar a altura livre da estrutura, Rc (Figura 15), acima do nível médio do mar (CIRIA et al., 

2007). No entanto, é necessário ter em conta o processo construtivo adotado, porque a necessidade 

de trabalhar a seco pode significar a adoção de uma altura livre do coroamento superior à calculada, 

para que a plataforma inicial de trabalho se situe a uma cota superior à preia-mar. 

Existem várias fórmulas para a determinação da altura livre do coroamento que, com as devidas 

cautelas, podem ajudar a definir um valor para esse parâmetro, que depois terá de ser validado em 

modelo reduzido. Bradbury e Allsop (1988) apresentaram a Equação (44) para o galgamento de 

taludes de enrocamento, com inclinação de 1:2, com berma em frente a muro-cortina com largura, G, 

igual a 3 ou 6 blocos, para a qual Aminti e Franco (1988) apresentaram coeficientes adaptados para 

mantos de enrocamento, cubos ou tetrápodos, com núcleos relativamente impermeáveis, testada 

com agitação com rebentação irregular, não limitada pela profundidade. 

 

𝑞

𝑔𝐻𝑠𝑇𝑜𝑚
= 𝑎. [(

𝑅𝑐

𝐻𝑠
)
2

√
𝑠𝑜𝑚

2𝜋
]

−𝑏

 (44) 

 

Para as diferentes secções e parâmetros ensaiados, os autores obtiveram os valores 

apresentados na Tabela 12. 
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A definição da largura do coroamento, B, será sempre condicionada pelo método construtivo 

utilizado para a execução do quebramar e das funções que o coroamento terá, sendo que o 

valor obtido através da Equação (45) será, na maioria dos casos, inferior ao necessário. 

Como se verá no capítulo 3.7, é necessário que o coroamento tenha largura suficiente para 

a circulação do equipamento de construção. Assim, é frequente que a definição da largura 

do coroamento seja condicionada pela escolha do processo construtivo e do equipamento 

escolhido, atendendo a aspetos funcionais de construção e operacionalidade e, claro está, 

de economia. 

 

Figura 39 - Representação da secção-tipo ensaiada e dos parâmetros físicos considerados por Aminti e Franco 
(1988) para a determinação dos coeficientes para a fórmula de Bradbury e Alssop (1988) (adaptado de USACE, 
2011) 

 

A largura mínima do coroamento, B, pode ser determinada segundo a seguinte expressão sugerida 

por Burcharth e Hughes (2006), estando no entanto condicionada pelo processo construtivo adotado 

(Figura 43). 

 

𝐵 = 𝑛𝑏𝑘∆ (
𝑊

𝛾𝑎
)
1 3⁄

 (45) 

 

onde: 

 B [m] – largura do coroamento; 

 nb  [-] – número de blocos colocados no coroamento, igual ou superior a 3; 

 kΔ [-] – coeficiente de camada empírico (Tabela 13); 

 W [kN] – peso dos blocos do manto resistente; 

 ϒa [kN/m
3
] – peso volúmico do material dos blocos do manto resistente. 
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Tabela 12 - Coeficientes de Aminti e Franco (1988) para a fórmula para 
o galgamento de Bradbury e Allsop (1988) (USACE, 2011) 

Manto cotg α G/Hs a .10
9
 b 

Enrocamento 

2,00 

1,10 17,00 2,41 

1,85 19,00 2,30 

2,60 2,30 2,68 

1,33 

1,10 5,00 3,10 

1,85 6,80 2,65 

2,60 3,10 2,69 

Cubos 

2,00 

1,10 8,30 2,64 

1,85 15,00 2,43 

2,60 84,00 2,38 

1,33 

1,10 62,00 2,20 

1,85 17,00 2,42 

2,60 1,90 2,82 

Tetrápodos 

2,00 

1,10 1,90 3,08 

1,85 1,30 3,80 

2,60 1,10 2,86 

1,33 

1,10 5,60 2,81 

1,85 1,70 3,02 

2,60 0,92 2,98 
 

Tabela 13 - Valores do coeficiente de camada para diferentes blocos, em mantos de duas camadas 

Tipo de bloco  Coeficiente de camada (kΔ) 

Enrocamento (liso) 1,02 

Enrocamento (rugoso) 1,00 

Cubos 1,10 

Tetrápodos 1,04 

Accropode 1,51 

Dolos 0,94 

Core-Loc 1,51 
 

3.5.8.2. Espessura das camadas 

Para a determinação da espessura das camadas, USACE (2011) sugere a adoção da Equação (46). 

 

𝑟 = 𝑛𝑘∆𝐷𝑛
1 3⁄ = 𝑛𝑘∆ (

𝑊

𝛾𝑎
)
1 3⁄  

 (46) 

onde: 

r [m] – espessura média da camada; 
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 nb  [-] – número de blocos na espessura, normalmente igual a 2; 

 kΔ [-] – coeficiente de camada empírico (Tabela 13); 

 W [kN] – peso dos blocos da camada; 

 ϒa [kN/m
3
] – peso volúmico do material dos blocos. 

 

3.5.8.3. Filtros 

A forma trapezoidal dos quebramares de taludes implica o emprego de um enorme volume de 

material pétreo na sua construção, seja na forma de agregados para betão, seja na forma de 

enrocamentos. A sua viabilidade económica passa, necessariamente, pela otimização do perfil 

transversal da estrutura em função dos requisitos funcionais de cada uma das suas partes, 

recorrendo a materiais de maior qualidade nas zonas mais solicitadas, permitindo que as zonas 

menos solicitadas possam ser executadas com materiais de menor qualidade e como tal, menos 

onerosos. A otimização de recursos pode levar, inclusivamente, à redefinição do projeto para 

adaptação aos volumes disponíveis, por classe de enrocamento, nas zonas de extração abertas para 

satisfazer as necessidades da construção.  

A transição entre o manto resistente e o núcleo é feita através de uma ou mais camadas intermédias, 

designadas por filtros (ou por submanto, no caso da camada mais exterior), constituídas por 

enrocamento selecionado, de granulometria crescente em direção ao exterior, que garanta a 

permeabilidade da estrutura, mas impedindo a lavagem do material mais fino do núcleo através dos 

vazios do manto. No entanto, os quebramares estão sujeitos a ciclos consecutivos de espraiamento e 

refluxo que em nada se aproximam de um escoamento uniforme, dificultando a análise do 

escoamento no interior da estrutura. Diversos autores propõem relações simples para a definição do 

peso dos materiais dos filtros, em função do tipo de bloco utilizado no manto resistente.  

Por exemplo, para um quebramar de taludes, USACE (2011) recomenda que o submanto apresente 

uma espessura mínima de dois blocos, com peso a rondar W/10, no caso de secções com manto e 

submanto de enrocamento ou manto de blocos artificiais de betão, com KD<12, e submanto em 

enrocamento (como é o caso do quebramar sul da Praia da Vitória). Novamente, estas relações 

devem ser utilizadas numa fase de pré-dimensionamento da estrutura, com a posterior validação do 

seu comportamento em ensaios em modelo reduzido. 

 

3.6. Ensaios em modelo reduzido 

A realização de ensaios em modelo reduzido que reproduzam as características das estruturas e da 

envolvente, continuam a constituir a ferramenta mais segura para a verificação do dimensionamento 

de quebramares de taludes. Pelos custos que estes ensaios acarretam, é essencial restringir as 

alternativas a serem ensaiadas a um mínimo que garanta economia, validando os resultados do pré-
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-dimensionamento. No entanto, este é um tema que, por si só, dava outra dissertação e que só será 

abordado superficialmente ao longo do trabalho, referindo sempre a necessidade de se recorrer a 

esta forma de validação para se garantir que o protótipo se comportará em conformidade com o 

previsto na fase de projeto. De referir, o importante trabalho realizado por Hughes (1993), dedicado à 

modelação física à escala do comportamento de estruturas de proteção costeira, que ainda hoje 

constitui uma referência na análise comparativa dos comportamentos de modelos e protótipos. 

 

3.7. Construção de quebramares de taludes 

O processo construtivo de um quebramar de taludes, embora relativamente simples, tem uma 

complexidade muito própria, dada a magnitude destas obras. 

A quantidade de mão-de-obra e de meios necessários à execução de um quebramar é geralmente 

significativa e, o planeamento, a coordenação e a monitorização da obra tornam-se extremamente 

complexos. É necessário prever o andamento da obra e conjugar as várias fases construtivas, assim 

como as frentes de trabalho, com as condições meteorológicas locais, garantindo que a estrutura se 

mantém estruturalmente resistente durante toda a construção, mesmo durante os meses de maior 

agitação marítima. 

A disponibilidade de materiais, as condições de acessibilidade para o seu transporte e dos 

equipamentos e a existência de mão-de-obra qualificada para a execução de determinados trabalhos 

são também aspetos fundamentais a considerar. 

A escolha do equipamento a utilizar na execução das várias componentes da estrutura dependerá 

sempre da sua dimensão, das condições geomorfológicas do local, da disponibilidade, das condições 

de acessibilidade terrestres e/ou marítimas e necessariamente das condições climatéricas. 

Geralmente a execução deste tipo de infraestruturas é feita por combinação de operações terrestres 

e marítimas, em função da fase construtiva e da precisão necessária na colocação dos materiais.  

Outra característica muito própria deste tipo de obras é a necessidade de adaptabilidade de todas as 

partes envolvidas no processo de conceção. Em determinados locais, as condições climatéricas 

podem deteriorar-se com uma enorme rapidez e esse facto deve estar presente nas mentes de 

projetistas e empreiteiros. A magnitude das forças envolvidas requerem a elaboração de planos de 

trabalho flexíveis, prevendo situações de emergência, e que permitam mitigar eventuais danos e 

proteger o trabalho já executado, assim como salvaguardar vidas humanas e equipamentos.  

Um bom planeamento e preparação do processo construtivo permitirão adequar as soluções às 

condicionantes, tornando-se essencial a realização de uma série de atividades de preparação e 

planeamento antes de se iniciar o processo construtivo propriamente dito. Entre essas atividades 

preparatórias, estão o reconhecimento batimétrico e o estudo das condições meteorológicas do local 

e da propagação da ondulação durante as diferentes fases construtivas, permitindo antecipar 

eventuais situações limite de risco e definir as medidas a adotar caso essas condições se verifiquem. 
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Na Figura 40 é possível observar a execução do troço de enraizamento do quebramar sul da Praia da 

Vitória, através da descarga de material de aterro nas sucessivas frentes de construção, por 

equipamento terrestre, tirando partido das condições de acessibilidade e da proximidade da obra ao 

estaleiro e à pedreira. Na Figura 41 observa-se a fase de execução do terrapleno do cais comercial, 

com a remoção de material do tardoz do molhe para fundação do terrapleno, combinando 

equipamento terrestre e marítimo. 

 

 

Figura 40 – Construção do troço de enraizamento do 
molhe sul, a nascente do Forte de Sta. Catarina (fonte: 
Portos dos Açores) 

 

Figura 41 – Execução do terrapleno no tardoz do molhe 
sul (fonte: Portos dos Açores) 

 

 3.7.1. Sequência Construtiva 

A sequência construtiva de um quebramar de taludes varia de obra para obra, em função do tipo de 

equipamento disponível e das condições geomorfológicas e climatéricas do local, no entanto, segue 

uma lógica simples de construção, executando-se as camadas do interior para o exterior, por frentes 

de trabalho espaçadas de algumas dezenas de metro apenas. Este processo pretende minimizar a 

exposição do material mais fino das camadas mais interiores à ação da agitação marítima, 

protegendo-o assim que possível com material de maior dimensão (CIRIA, et al., 2007c), sendo 

pouco frequente encontrar-se estabelecido nos Caderno de Encargos qual o avanço máximo das 

frentes sem que as camadas interiores sejam devidamente protegidas pelas exteriores. 

O equipamento disponível pode influenciar a definição do processo construtivo numa fase bastante 

inicial do processo de conceção. A dimensão dos equipamentos e o facto de se deslocarem por via 

terrestre ou marítima pode condicionar desde logo a geometria da estrutura.  

Geralmente, o recurso a equipamento terrestre demonstra-se mais económico, especialmente se as 

pedreiras de origem dos enrocamentos forem relativamente próximas e for possível o acesso direto 

do material por via terrestre às frentes de trabalho.  

Quando a construção se faz em zonas de maior profundidade, o enorme volume de material a colocar 

abaixo do nível do mar pode justificar o recurso a equipamento marítimo para colocação de material 

em grande quantidade, sobretudo no núcleo da obra, e para aceder a zonas da estrutura onde o 

alcance das gruas é insuficiente.  
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Figura 42 - Representação esquemática da sequência construtiva de quebramares de taludes em função do 
equipamento utilizado, ilustrando a ordem construtiva ( a) com equipamento terrestre; b) com equipamento 
marítimo; c) combinação de equipamento terrestre e marítimo) (adaptado de CIRIA, et al. (2007c)). 

 

3.7.1.1. Construção com equipamento terrestre 

Para que um quebramar possa ser executado com recurso a equipamento exclusivamente terrestre, é 

necessário que esse equipamento consiga aceder ao coroamento da estrutura, criando-se uma 

plataforma de trabalho situada a uma cota superior à preia-mar máxima. A largura do coroamento 

estará condicionada pela largura da plataforma de trabalho necessária à circulação e funcionamento 

em segurança dos equipamentos mecânicos. A Figura 43 apresenta as recomendações de CIRIA, et 

al. (2007c) para a largura mínima do coroamento.  

 

Figura 43 - Largura da plataforma necessária ao cruzamento de equipamento terrestre durante a construção 
(CIRIA et al., 2007) 

Tipicamente, a construção inicia-se com a execução do núcleo, colocando o grosso do material 

através de camiões a partir da plataforma de trabalho, avançando progressivamente à medida que 
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esta se vai estendendo. Os taludes do núcleo são executados por gruas ou escavadoras, ficando 

normalmente o núcleo com inclinação de 4:3, igual ao ângulo de atrito interno do T.O.T. (Figura 42a)). 

Segue-se a colocação do material de fundação para proteção da infraescavação do talude, e a 

execução do submanto, ambos por intermédio de gruas ou escavadoras, podendo também, em 

alguns casos, ser feita a colocação com camiões, necessitando o material de ser arranjado por 

escavadoras até se atingir o perfil desejado. 

Assegurada a inclinação dos taludes do submanto, é feita a colocação do pé do talude, que irá servir 

de suporte para o manto resistente. Podem ser utilizadas gruas ou escavadoras para garantir o nível 

de precisão desejado e o cumprimento dos padrões de colocação definidos no projeto de execução, 

em função da distância a que terão de ser colocados os blocos. 

 

3.7.1.2. Construção com equipamento marítimo 

Quando a construção é feita exclusivamente com recurso a equipamento marítimo, a primeira fase, 

que também pode desenvolver-ser em simultâneo com a execução do núcleo, consiste na execução 

da fundação do talude para proteção contra a infraescavação, permitindo balizar a colocação do 

material do núcleo e controlar a erosão do material provocada pelas correntes que se passam a 

desenvolver em redor da estrutura.  

A execução do núcleo, por descarga direta das embarcações ou pela combinação de gruas flutuantes 

e barcaças, permite também o arranjo dos taludes até se atingirem as inclinações desejadas dos 

taludes. Seguem-se o submanto, o pé do talude e o manto resistente. 

A execução do submanto e do núcleo será sempre condicionada pela precisão exigida na colocação 

dos blocos que os constituem. Em obras de maior importância, podem ser utilizados pontões 

flutuantes com grua para a colocação individual dos blocos, garantindo o cumprimento das 

especificações do projeto a nível de densidade de colocação, espessura das camadas e padrão de 

colocação. No entanto, a colocação por descarga direta das embarcações pode ser viável para a 

colocação de material na zona submersa dos mantos, até uma altura de, pelo menos, 1,5 a 2,0 Hs 

abaixo do nível mínimo do mar (CIRIA et al., 2007) 

 

3.7.1.3. Construção com meios terrestres e marítimos 

Esta acaba por ser a solução mais recorrente na execução de quebramares de taludes, por permitir o 

desenvolvimento de várias frentes de trabalho em simultâneo.  

A construção inicia-se pela execução da fundação do talude, por descarga direta de material por 

embarcações. Segue-se a execução do núcleo, feita por descarga de material por embarcações nas 

partes submersas do perfil, até 3m abaixo do nível de Baixa-Mar (CIRIA et. al., 2007), e por camião a 
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partir dessa altura. Terminado o núcleo é feita a correção da inclinação dos taludes e executa-se o 

submanto por intermédio de gruas ou escavadoras, garantindo que se atingem os perfis previstos. 

Terminado o submanto, procede-se à colocação do pé do talude que, por estar diretamente 

relacionado com a estabilidade do manto resistente, deve ser executado com a maior precisão 

possível para garantir o suporte necessário à camada mais exterior do quebramar.  

Concluídos os trabalhos de colocação dos materiais das camadas inferiores, os blocos do manto são 

colocados por intermédio de gruas ou escavadoras, de acordo com o padrão de colocação pretendido 

e por fim é feita a colocação/execução da superestrutura, com secções pré-fabricadas ou por 

betonagem in situ (Figura 44). 

 

 

Figura 44 - Representação esquemática da sequência construtiva de um quebramar de taludes por camadas, 
através da combinação de meios terrestres e marítimos. 

 

 

3.8. Observação e manutenção  

Como se enfatizou ao longo deste trabalho, os conhecimentos de engenharia costeira têm, em geral, 

uma componente empírica, resultado de ensaios realizados em modelo reduzido e, como tal, sujeitos 

a significativos efeitos de escala entre modelo e protótipo. As formulações obtidas são válidas para 

uma determinada gama de validade e estão sujeitas a elevadas margens de erro, fruto da elevada 

dispersão de resultados e das especificidades de cada estrutura ensaiada. Por isso, os ensaios em 

modelo reduzido tem um papel tão importante, porque, por um lado, permitem ajustar o projeto aos 

resultados dos ensaios e, por outro, considerar os efeitos de parâmetros e condições locais não 

considerados no pré-dimensionamento. 

No entanto, embora se procure minimizar os efeitos de escala, garantindo as necessárias condições 

de semelhança entre modelo e protótipo, só a observação do comportamento do último permitirá 

validar os pressupostos adotados no dimensionamento. Desta forma, a observação do 

comportamento de quebramares existentes toma uma importância sem igual, não só para a execução 

de novos quebramares, mas também para que seja possível prever e planear eventuais trabalhos de 
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manutenção e reparação. O facto da ruína deste tipo de estruturas não ser, geralmente, súbita, 

permite que esses trabalhos se desenvolvam entre tempestades, nomeadamente pela substituição de 

blocos partidos ou deslocados. Para tal, é necessário dispor de planos de monitorização da estrutura 

que permitam atuar atempadamente, evitando o acumular de danos. Uma atuação preventiva pode 

poupar milhões de euros de investimento na reabilitação de infraestruturas que atinjam a ruína. 

 

4. Caso de Estudo: O Molhe Sul do Porto da Praia da Vitória 

4.1. Localização e enquadramento 

Situada na costa oeste da Ilha Terceira, no Grupo Central da Região Autónoma dos Açores, a Baía 

da Praia da Vitória é limitada a norte pela Ponta da Má Merenda e a sul pela Ponta do Baixio. 

Encontra-se protegida por dois quebramares, um a norte, sob jurisdição do comando militar 

americano, construído no fim da década de 50, e um a sul, sob jurisdição portuguesa, construído na 

década de 80, originando uma importante bacia portuária para a Região, seja pela sua localização 

central no arquipélago e no Atlântico, seja pela sua dimensão. Na Figura 45 é possível observar a 

disposição atual das diversas infraestruturas portuárias e a proteção que os dois quebramares 

conferem à bacia, às suas infraestruturas e aos areais existentes.  

 

 

Figura 45 - Fotografia aérea da Baía da Praia da Vitória, localizada na costa oeste da Ilha Terceira, Açores. 
Limitada a norte pela Ponta da Má Merenda e a sul pela Ponta do Baixio, é protegida por dois quebramares de 
taludes com direção N-S. (Fonte: Google Earth, 25/02/2016) 

O molhe sul, sobre o qual este estudo se debruçará, surgiu da vontade do Governo Regional dos 

Açores dotar a baía de obras portuárias designadas como prioritárias, conferindo condições de abrigo 
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e de acostagem à navegação. Projetado pela Hidrotécnica Portuguesa (doravante designada por HP) 

e executado, pela Somague, Ediçor Engenharia, é o resultado final de um longo processo de decisão 

onde foram propostos diversos traçados, com enraizamento em pontos distintos da baía, e que 

culminou na escolha da atual solução. 

Em 1983, foi apresentado o projeto final do molhe sul (Figura 46), isolado das restantes estruturas 

portuárias, tendo o quebramar sido dimensionado para ser francamente galgável. Quando já grande 

parte do quebramar se encontrava executado, foi implantado no seu tardoz o terrapleno que 

atualmente constitui o Cais Comercial, tendo sido alterada a configuração da estrutura e incluído um 

muro-cortina em toda a extensão do terrapleno, garantindo a necessária proteção ao galgamento. 

Foram remetidas para anexo figuras, devidamente legendadas, que permitem observar a estrutura 

em diferentes fases da sua vida útil. 

O molhe sul resistiu a vários temporais sem danos de maior até que, entre 20 e 26 de dezembro de 

2001, a costa oeste da ilha Terceira foi fustigada por um temporal de intensidade e duração 

excecionais que levou à ruína do molhe no seu troço isolado e em zonas adjacentes ao terrapleno e 

ao muro-cortina. A estrutura permaneceu danificada durante vários anos tendo, em 2002, sido alvo de 

trabalhos de reparação de emergência para proteção provisória da estrutura danificada. Em janeiro 

de 2004 foi elaborado o Projeto Base para a reabilitação do molhe, no entanto, antes ainda da 

entrega do projeto, a costa oeste voltou a ser fustigada por um novo temporal, atingindo a estrutura 

ainda danificada, entre 26 e 27 de março de 2005. 

As obras de reabilitação foram iniciadas em 2006, ficaram concluídas em 2008 e a 6 de junho desse 

ano foram inauguradas, com um custo total a rondar os €40.000.000. 

 

 

Figura 46 - Planta de localização do molhe sul da Praia da Vitória, implantado com base no levantamento 
hidrográfico da baía da Praia da Vitória, efetuado em 1977 (Hidrotécnica Portuguesa, 1983) 
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Pela importância deste porto e pela dimensão dos custos decorrentes das obras de reabilitação, é 

relevante continuar a analisar os fenómenos que poderão ter estado na origem da ruína, 

nomeadamente, o do galgamento. 

Nas diversas fases do processo de decisão é frequente serem introduzidas alterações aos projetos, 

por motivos de ordem técnica e/ou económicas que, por vezes, não são evidentes nos projetos e 

relatórios finais consultados. Esse facto obrigou ao cruzamento de informação entre as diversas 

fontes, tentando analisar e compreender aspetos contraditórios dos documentos. Para tal, foram 

consultados os projetos elaborados pela HP, as especificações técnicas para os ensaios em modelo 

reduzido e os respetivos relatórios técnicos elaborados pelo LNEC, fazendo o necessário cruzamento 

da informação com a análise da estrutura atual e dos projetos de reabilitação elaborados pelo 

consórcio Consulmar/Morim de Oliveira. 

 

4.2. Projeto original do molhe Sul da Praia da Vitória 

Em agosto de 1982, a HP entregou à Direção Regional de Obras Públicas dos Açores, o Projeto do 

Molhe Sul da Baía da Praia da Vitória, que previa a construção de um quebramar de taludes que 

enraizaria a poente do Forte de Sta. Catarina, estruturalmente definido por quatro perfis correntes e 

um perfil de rotação da cabeça.  

Em março de 1983, a HP estudou e apresentou uma Variante ao Traçado do Molhe Sul, por decisão 

da Direção Regional de Obras Públicas e Equipamento. Neste novo traçado o enraizamento do 

quebramar passou a fazer-se a nascente do Forte de Sta. Catarina, passando a ter um comprimento 

de cerca de 1280m, menos 40m que a solução inicial. O perfil P1 passou a ser considerado galgável 

para as mesmas condições aceites para os restantes perfis, tendo sido suprimido o perfil P2 

apresentado na primeira solução. 

O perfil corrente P3, da solução estrutural proposta foi sujeito a ensaios bidimensionais em canal de 

ondas e o perfil de rotação da cabeça a ensaios tridimensionais em tanque de ondas, reproduzindo o 

troço dos 134m finais da estrutura projetada, no Laboratório de Hidráulica do LNEC e dos vários 

ensaios em modelo reduzido resultaram várias alterações, que importam mencionar. 

No que diz respeito à cabeça do quebramar, foram testadas várias alternativas, com diferentes blocos 

e inclinações de talude, de onde resultaram as seguintes conclusões (Hidrotécnica Portuguesa, 

1983): 

 para um manto de tetrápodos de 30tf (~300kN), em talude 2:1, a cabeça não se demonstrou 

estável para a onda de projeto. Foi tomada a decisão de manter a inclinação do talude e 

aumentar o peso e/ou tipo de blocos do manto; 

 para um manto de tetrápodos de 40tf (~400kN), em talude 2:1, a cabeça voltou a não se 

demonstrar estável para a onda de projeto. Foi tomada a decisão de alterar o tipo de bloco; 
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 para um manto com cubos Antifer, de 45tf ~(450kN), em talude 2:1, a cabeça revelou-se 

estável mesmo para ondas com altura sensivelmente superior à de projeto. Foi tomada a 

decisão de analisar o sobredimensionamento do peso dos blocos; 

 para um manto com cubos Antifer, em talude 2:1, de 33tf (~330kN), a cabeça revelou-se 

estável mesmo para ondas de altura um pouco superior à de projeto, tendo sido tomada a 

decisão de incorporar os resultados no dimensionamento da cabeça do quebramar. 

No que diz respeito ao perfil-corrente, P3, foram realizados ensaios em modelo reduzido para 

condições de baixa-mar e preia-mar, alturas de onda iguais e superiores à de projeto (Hs=7,50m) e 

períodos de 7s, 10s e 14s. Por força dos resultados obtidos, a HP apresentou um perfil P3 – Alterado, 

para ser testado e atender às preocupações levantadas pelo LNEC. Nas Figuras 47 e 48 encontram-

-se representados os taludes interiores e exteriores de P3, respetivamente. 

 

 

Figura 47 - Pormenores do talude interior do perfil-tipo P3, alterado por força dos resultados obtidos nos ensaios 
em modelo reduzido em canal de ondas do LNEC (alteração das cotas de coroamento, dimensão do 
enrocamento e espessura das camadas) 

 

 

Figura 48- Pormenores do talude exterior do perfil-tipo P3, alterado por força dos resultados obtidos nos ensaios 
em modelo reduzido em canal de ondas do LNEC (alteração da risberma do pé de talude) 
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Da análise dos resultados dos ensaios ao Perfil P3 - Anteprojeto, o LNEC concluiu que: 

 o manto exterior, composto por tetrápodos de 300kN, era estável; 

 o número de quedas de blocos foi extremamente reduzido para períodos de 7s e 10s e  

pouco significativo para períodos de 14s, para ondas com altura de 7,5m, 8,5m e 9,5m. No 

entanto, ficou registada a preocupação com o número e a intensidade de movimentos 

observados no modelo, com um alerta para possíveis fenómenos de instabilidade, desgaste e 

rotura de blocos no protótipo, por força da menor resistência mecânica dos mesmos em 

relação à do modelo reduzido, em particular para alturas de onda de 8,5m e 9,5m e períodos 

de 7s e 10s, tendo sido muito significativos para períodos de 14s. 

 em condições de preia-mar, com Hs≥7,5m, registaram-se movimentos consideráveis na zona 

do pé de talude, em particular para T=10 e 14s; 

 em condições de baixa-mar, o comportamento do pé de talude levantou “sérias apreensões”; 

 em termos de galgamento, embora este tivesse atingido um grau elevado, não se registaram 

alterações na estabilidade do talude interior. 

Atendendo às conclusões retiradas dos ensaios, a HP apresenta um Perfil P3 – Alterado, com 

modificações que pretendiam minimizar as situações problemáticas. A banqueta do pé de talude 

passou a ser constituída por enrocamento de 60 a 90kN e a cota de soleira passou de (-7.50m)ZH 

para (-9.80m)ZH. O talude interior passou a ser composto por enrocamento de 60 a 90kN e 40 a 

60kN, acima e abaixo de Z.H., respetivamente, e o submanto uniformemente por enrocamento de 5 a 

10kN. 

Ensaiado o novo perfil, o LNEC concluiu que: 

 em condições de preia-mar, a estabilidade da banqueta do pé de talude está assegurada; 

 em condições de baixa-mar, para T=14s, o número de movimentos é ainda relevante, 

aumentando de intensidade para Hs>7,5m; 

 o galgamento demonstrou-se particularmente nocivo para a estabilidade do talude interior 

quando associado a T=14s. Os estragos revelaram-se significativos após ensaio com 

Hs=8,5m e verificou-se a destruição completa no início do ensaio com Hs=9,5m. 

Com base nos resultados dos ensaios, e reforçando claramente a importância já referida dos ensaios 

em modelo reduzido para a compreensão do comportamento dos quebramares de taludes, a HP 

apresentou o Perfil P3 – Projeto Definitivo, conforme se apresenta no Desenho 01, com uma ligeira 

redução do peso do enrocamento do talude interior, em relação ao Perfil P3 – Anteprojeto e um 

abaixamento da soleira do pé de talude. No entanto, de acordo com a informação recolhida em 

estudos posteriores, verificou-se a alteração da cota do coroamento de (+6,40m)ZH, do Projeto 

Definitivo, para (+7,10m)ZH, conforme se apresenta no Desenho 02.  

Os resultados foram apresentados no relatório do LNEC de uma forma gráfica, permitindo analisar de 

forma simples o grau de severidade dos vários fenómenos, no entanto, e pela relevância que a 

análise do galgamento tem para o estudo que se pretende realizar, apresentam-se apenas os 

gráficos referentes ao fenómeno de galgamento, em conjunto com fotografias dos ensaios de 
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galgamento de P3, realizados em 1988, para definição da solução a adotar para o muro-cortina 

(Anexo A3). Refira-se que, à data, os equipamentos laboratoriais disponíveis permitiam efetuar 

apenas a geração de ondas regulares, pelo que todos os resultados carecem da consideração do 

carácter irregular da agitação marítima real, o que pode ser relevante em solicitações que em termos 

médios se aproximam dos valores limite de projeto. 

 

 4.2.1. Traçado 

O desenvolvimento em planta proposto no Projeto Definitivo assenta sobre uma crista submarina, 

com o quebramar a enraizar a nascente do Forte de Sta. Catarina, apresentando um comprimento 

total de 1280m desde o ponto de enraizamento até ao eixo de rotação da cabeça.  

Foram definidos quatro troços distintos no desenvolvimento da estrutura (Desenho 01). O primeiro 

troço garante a concordância entre o ponto de enraizamento e o primeiro alinhamento reto, com 

715m de comprimento e raio de curvatura de 825m; o segundo, constitui o primeiro alinhamento reto, 

com 431m de comprimento; o terceiro, faz a concordância entre os dois alinhamentos retos, através 

de um alinhamento curvo com 66m de comprimento e um raio de curvatura de 200m; por fim, o 

quarto e último troço, com 68m de comprimento, desenvolve-se entre o segundo alinhamento curvo e 

o eixo de rotação da cabeça do quebramar. 

 

 4.2.2. Perfis Transversais 

O projeto definitivo define quatro perfis transversais tipo, P1, P3, P4, P5, e um perfil de rotação da 

cabeça, em função das condições de exposição de cada troço à agitação marítima e das cotas do 

fundo nas imediações da estrutura.  

No Desenho 01, apresentam-se os perfis-tipo e a planta de implantação da estrutura, com as suas 

principais características, nomeadamente em termos de materiais e geometria. 

No Desenho 02, apresentam-se as alterações introduzidas pela execução do terrapleno no tardoz do 

molhe, nomeadamente a forma como este serviu para fundar o muro-cortina e o cais. 

 

4.3. Tempestades de 2001 e 2005  

Como já foi referido, o quebramar sul foi destruído pelos temporais de dezembro de 2001 e fevereiro 

de 2005. O primeiro durou entre 20 e 26 de dezembro, teve uma duração excecional e foi 

particularmente severo. Como a bóia ondógrafo só foi instalada em 2005, não existe, para essas 

datas, um registo da agitação nas imediações da Praia da Vitória. Foi necessário recorrer ao relatório 

elaborado pelo Instituto de Meteorologia que, por reconstituição da agitação no modelo numérico 

MAR3G, refere que durante a tempestade a altura significativa de onda se manteve consistentemente 
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acima dos 5,0m, durante cerca de 4 dias, com períodos a rondar os 9,0s, atingindo o seu pico durante 

o dia 21, com altura significativa a rondar os 7,0m e período de 11,5s, com predominância de rumos 

do 1º e 2º quadrante, originando a ruína parcial dos mantos resistentes no troço isolado do molhe e 

danos significativos na zona adjacente ao terrapleno (Santos, 2001). No entanto, esta informação 

difere ligeiramente dos relatos de quem presenciou a tempestade e com a informação publicada pelo 

LAMTec, que afirma que a altura de onda significativa terá chegado aos 8,0m, com períodos entre os 

12,0 e os 14,0s. O segundo temporal, menos longo e menos severo, com altura significativa de onda 

máxima a rondar os 7,60m, período médio na ordem dos 10,00-11,60s e com predominância de 

rumos do 1º quadrante (Instituto Hidrográfico, 2005), ocorre numa fase em que o molhe tinha sido 

alvo apenas de uma reparação de emergência e apressou a decisão do Governo Regional de 

avançar com a reabilitação da estrutura. Na Figura 49 é possível observar o estado da agitação à 

entrada da bacia portuária, no dia 27 de fevereiro de 2005 e o estado de destruição do molhe sul, em 

segundo plano. 

 

 

Figura 49 – Fotografia dos molhes norte (primeiro plano) e sul (segundo plano) da Praia 
da Vitória, no dia 27 de fevereiro de 2005, onde é visível a intensidade do galgamento 
(fonte: Diário Insular) 

 

 

Figura 50 - Situação do molhe sul após a tempestade de Dezembro de 2001, onde 
são visíveis as aberturas no troço isolado do molhe (fonte: Portos dos Açores) 

No Desenho 03 está representada a situação do troço isolado do quebramar após a tempestade de 

dezembro de 2001, onde é claro o nível de destruição provocado. Na representação do levantamento 

topohidrográfico de janeiro/fevereiro de 2002 é possível observar claramente a existência de duas 

aberturas de significativa dimensão, visíveis nas Figuras 49 e 50. 
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Analisando a planta e os perfis de destruição obtidos, representados no Desenho 03, e comparando-

-os com os perfis de destruição característicos apresentados em 3.4.5, é possível admitir que a ruína 

do troço isolado do quebramar terá tido início em processos de ruína distintos: 

 Na zona próxima de D.O.700 e entre D.O.830 e D.O.910, a ruína parece ter tido origem na 

instabilização e destruição do manto exterior. A agitação incidente terá levado à erosão e 

remoção da parte superior do manto de proteção exterior, expondo as zonas inferiores do 

manto à agitação. O refluxo terá provocado o arrastamento e a acumulação dos materiais na 

zona próxima de Z.H., originando a forma em “S” característica deste processo de ruína, 

conforme se pode constatar em D.O.700, D.O.800 e D.O.900. No levantamento é possível 

observar a acumulação de material no talude exterior; 

 Entre D.O.910 e D.O.1250, a ruina parece ter tido origem na instabilização e destruição do 

manto de proteção do talude interior. Este processo de ruína está diretamente associado ao 

galgamento. A massa de água que transpõe a estrutura incide sobre a parte superior do 

talude interior, próxima do coroamento, ou mesmo em zonas intermédias do talude, 

provocando a erosão e a instabilização do manto e o consequente arrastamento dos 

materiais ao longo do talude, ficando depositados na zona próxima de Z.H. A falta de suporte 

pode, numa fase posterior, originar a ruína da superestrutura e do manto exterior, como 

parece ter acabado por acontecer, originando a abertura que se pode observar no 

quebramar. Em D.O.1000 é possível observar que o galgamento terá incidido na zona 

superior do talude interior, provocando a sua erosão e a acumulação de material na zona 

inferior do talude, mas que o talude exterior não foi praticamente afetado, mantendo quase a 

sua forma original. Já em D.O.1100 e D.O.1200, é possível perceber que a falta de suporte 

conferida pelo talude interior poderá ter, numa fase posterior, originado a ruína do talude 

exterior. 

 

4.4. Reabilitação do quebramar 

Embora este estudo se foque na estrutura original do quebramar, a solução adotada na reabilitação e 

os estudos realizados para esse efeito permitem alargar a análise e, de certa forma, validar a tese de 

que o galgamento teve um papel fundamental em determinados aspetos da ruína. 

Por decisão da Secretaria Regional da Economia, a reabilitação consistiu na reposição da estrutura 

do molhe exterior e reforço do talude interior do quebramar sul. Em janeiro de 2004, foi entregue o 

Projeto Base e em dezembro de 2005, o Projeto de Execução da Empreitada de Reabilitação e 

Reordenamento do Porto da Praia da Vitória. 

Em função do nível de destruição, os principais trabalhos de reabilitação do talude exterior 

consistiram em: 

 remoção dos cubos Antifer colocados aquando da reparação de emergência; 
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 remoção dos tetrápodos partidos e sua colocação na base do talude, para reforço da 

banqueta; 

 drenagem da vala de fundação do novo manto; 

 completamento e regularização do núcleo e do submanto; 

 colocação de tetrápodos de 300kN novos. 

Em função do nível de destruição, os principais trabalhos de reabilitação do talude interior consistiram 

na reconstrução e reforço do manto em toda a extensão do seu troço isolado: 

 dragagem da vala de fundação do manto e submanto acima da cota Z.H.; 

 completamento e regularização do submanto com enrocamento de 10 a 30kN; 

 colocação de cubos Antifer de 250kN novos, em todo o manto interior.  

Desta forma, o projeto de reabilitação previu um aumento significativo do peso dos blocos do manto 

interior, procurando garantir que, por força do seu peso e do padrão de colocação com duas 

camadas, se aumentava a porosidade do talude e a dissipação da energia da massa de água que 

galga a estrutura, protegendo as camadas mais interiores também. 

 

4.5. O galgamento como umas das causas da ruína 

Com base na informação recolhida, parece coerente a tese de que o galgamento terá tido um papel 

importante na ruína do quebramar sul da Praia da Vitória. Aliás, a geometria dos perfis de destruição 

apresentados no Desenho 03 vem reforçar essa ideia. Para a simulação do galgamento expectável 

em função das características da estrutura e da agitação local, utilizar-se-ão os dados da agitação 

marítima referentes às tempestades de 2001 e 2005, assim como a informação produzida pelos 

projetistas para o dimensionamento da estrutura. 

 

 4.5.1.   Marés 

Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Hidrográfico, nos Açores, as marés são do tipo 

semidiurno. Os níveis de maré admitidos no projeto de reabilitação foram extrapolados com base nos 

valores característicos para o Porto de Angra do Heroísmo e serão considerados nas simulações: 

 

Angra do Heroísmo 

PMMáx_AH – (+1,83m) ZH 

PMAV_AH   – (+1,65m) ZH 

PMAM_AH  – (+1,30m) ZH 

 NM_AH    – (+1,00m) ZH 

BMAM_AH   – (+0,72m) ZH 

Praia da Vitória 

PMMáx_PV – (+1,91m) ZH 

PMAV_PV   – (+1,72m) ZH 

PMAM_PV   – (+1,43m) ZH 

 NM_PV    – (+1,00m) ZH 

BMAM_PV   – (+0,69m) ZH 
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BMAV_AH   – (+0,35m) ZH 

BMMin_AH   – (+0,27m) ZH 

BMAV_PV   – (+0,28m) ZH 

BMMin_PV  – (+0,20m) ZH 

 

 4.5.2.   Regime de agitação ao largo 

Por se localizar na costa leste da Ilha Terceira, a Baía da Praia da Vitória encontra-se bastante 

exposta à ondulação proveniente do quadrante compreendido entre NE e SE. 

A informação recolhida nas fontes consultadas é coerente em relação à clara predominância da 

agitação proveniente de orientações compreendidas entre N e W. Na Figura 51, é possível observar 

que cerca de 65% das ondas provêm do quadrante entre N e W e apenas cerca de 7% provêm do 

quadrante compreendido entre NE e SE.  

Verifica-se também que mais de 95% das ondas registadas têm altura de onda inferior a 7,5m e que 

os períodos mais frequentes são de 6, 8 e 10s, com cerca 28%, 43% e 22%, respetivamente. 

Para a elaboração do projeto original do molhe sul, o projetista baseou-se em dados da agitação das 

campanhas de observação locais, bi-diárias, realizadas pelas autoridades americanas, durante o 

período entre outubro de 1953 e junho de 1956, e da Direcção-Geral dos Portos, entre 1970 e 1973. 

Verificou a predominância de períodos entre os 6 e os 10s, sendo o mais frequente da ordem de 7 a 

8s, e uma concentração de rumos num sector entre E-15º-N e E-60º-S. É feita referência a possíveis 

efeitos de refração. 

 

Figura 51 - Caracterização gráfica do regime de agitação ao largo da Ilha Terceira, baseada na reconstituição de 
modelo do “Met Office” para um período de 25 anos, entre janeiro de 1978 e junho de 2002 (Consulmar, et al., 
2005) 

 

Para a definição da altura de onda de projeto a considerar no dimensionamento do quebramar, o 

projetista refere ter determinado funções de distribuição, procurando aquela que melhor se adaptasse 

ao conjunto de valores de altura de onda observadas, através de processos gráficos e de 
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computador, pelo método dos mínimos quadrados. Para os mantos de proteção, o projeto original 

adotou a altura máxima provável uma vez em 50 anos, H1/3=24.8pés, ou seja, H1/3=7.5m. 

O projeto de reabilitação apresenta uma análise do regime local de agitação feita por transposição 

dos dados do regime ao largo para um ponto na proximidade da estrutura, através de um programa 

de cálculo automático de refração espectral. Com base nessa análise, o projetista aponta para 

“pronunciados efeitos de refração e difração” para os rumos ao largo mais frequentes, que permitem à 

agitação proveniente desses rumos contornar a ilha e atingir a zona da Praia da Vitória. Este 

fenómeno traduz-se numa “redução substancial das alturas de onda”, como se pode constatar na 

Figura 52. Para a agitação com origem nos rumos compreendidos entre NE e SE, a propagação é 

mais direta, com a manutenção das características da agitação do largo para a zona do porto. 

Para ajudar à interpretação do comportamento da agitação com origem nos rumos mais 

condicionantes para o galgamento da estrutura apresentam-se, no Anexo A4, os planos de refração 

traçados pelo consórcio projetista, para os rumos E, ENE e ESE, para T=9s, característico das ondas 

de maior altura ao largo. É possível observar que para E e ENE, a agitação que atinge a zona isolada 

do quebramar propaga-se de uma forma regular, sem efeitos visíveis de refração, no entanto, para o 

rumo ESE é possível observar pontos de concentração de energia na zona da cabeça do quebramar 

e nas zonas onde surgiram as aberturas causadas pelo temporal de 2001, que sugerem a ocorrência 

de fenómenos de refração. O consórcio projetista sugere, com base nos planos de refração, que 

poderá ocorrer um aumento pontual da altura de onda que atinge a estrutura, fruto de um fenómeno 

de amplificação.  

 

 

Figura 52 - Caracterização gráfica do regime de agitação local para o Porto da Praia da Vitória, por 
transposição, através de programa automático de refração espectral, do regime ao largo, para o ponto de 
execução da estrutura (Consulmar, et al., 2005) 

 

Para determinar a altura de onda de projeto, o consórcio projetista utilizou a distribuição de máximos 

de Gumbel, aplicando os valores das alturas significativas máximas anuais no local à função de 

distribuição, extrapolando a reta que melhor se adaptou para os períodos de retorno pretendidos, 



  

73 

 

obtendo alturas de onda de projeto de 7,9 e 8,5m, para períodos de retorno de 50 e 100 anos, 

respetivamente. No entanto, por admitir que subsistiam “um conjunto de incertezas quanto ao próprio 

processo de modelação da agitação que originou os dados de base”, considerou que deveria ser 

introduzida uma margem de segurança, e que a altura de onda de projeto a utilizar no 

dimensionamento do quebramar deveria situar-se entre os 8,5 e os 9,0m. 

 

 4.5.3.  Análise do galgamento  

Ao atingir o talude exterior de um quebramar, as ondas espraiam-se sobre este e a cota do 

espraiamento, Ru, depende diretamente das características da agitação, mas é condicionada pela 

geometria da estrutura, mas também da altura significativa, Hs, do período, T, do nível do mar e do 

ângulo de incidência da agitação, β (Jensen, 1984). 

A determinação do caudal médio de galgamento, q (l/s/m), é feita com base em fórmulas empíricas, 

que resultam de ensaios em modelo reduzido e de medições realizadas em protótipos, e no 

dimensionamento é necessário encontrar um equilíbrio entre estabilidade, funcionalidade e economia, 

já que a excedência do caudal médio de galgamento admissível pode afetar significativamente a 

estabilidade do talude interior do quebramar. 

Para a simulação do galgamento do Perfil P3, será utilizado o software de cálculo 

NN_OVERTOPPING, criado por DELFT HYDRAULICS e disponibilizado gratuitamente na página do 

instituto Deltares (https://www.deltares.nl/en/software/overtopping-neural-network/). A estimativa do 

caudal médio de galgamento é feita com base na análise de 8372 combinações input-output, 

resultantes de ensaios em modelo reduzido realizados em diversas universidades e institutos de 

investigação na área da hidráulica costeira (Coeveld, et al., 2005). 

Com base no conceito de redes neurais, a ferramenta permite estimar o caudal médio de galgamento, 

através da introdução de 15 parâmetros de entrada (input), que definem as características da 

agitação e a geometria da estrutura em análise, que passam por uma série de camadas escondidas 

até atingirem a camada de saída, obtendo-se o parâmetro de saída (output) pretendido (q [m
3
/s/m]) 

(Figura 53). 

O programa apresenta como output o caudal médio de galgamento (qNN) assim como quantis de 

várias ordens (q2,5%; q5%; q25%; q50%; q75%; q97,5%), o que permite estabelecer um intervalo de confiança 

para os resultados obtidos. Van Gent, et al.(2005) apresentam uma comparação entre caudais de 

galgamento verificados em modelo e estimados pela ferramenta, para todas as observações e para 

q > 10
-6

 m
3
/s/m. Verifica-se que a dispersão de resultados é bastante mais significativa para q < 10

-6
, 

mas torna-se muito menos significativa para a gama de valores mais alta (Figura 54). Por este motivo, 

deve ter-se em conta uma maior incerteza nos valores de caudal mais reduzidos. Na análise dos 

resultados deverão considerar-se mais fiáveis as previsões em que q > 10
-2

m
3
/s/m. 

O principal objetivo das simulações consiste em avaliar se, para os valores do caudal médio, q 

(m
3
/s/m), para condições extremas, seria expectável o nível de destruição verificado nas zonas onde 

https://www.deltares.nl/en/software/overtopping-neural-network/
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provavelmente a ruína se iniciou pelo talude interior. Pretende-se também simular o fenómeno de 

galgamento para as condições médias características do regime de agitação local, definido em 4.5.3., 

avaliando a severidade do galgamento para condições ditas “normais”. 

 

 

Figura 53 - Esquema de funcionamento da rede neural por trás do funcionamento do NN_OVERTOPPING 
(adaptado de Coeveld, et al. (2005)) 

 

A definição dos parâmetros da agitação considerados será coerente com os dados recolhidos na 

análise dos dois projetos, particularmente no que diz respeito à definição dos regimes locais, das 

alturas de onda de projeto, dos espectros de refração e dos pontos de concentração de energia, 

devidamente complementados com dados dos relatórios relativos à agitação marítima das 

tempestades de 2001 e 2005, efetuados e publicados pelo Instituto de Meteorologia e pelo Instituto 

Hidrográfico, respetivamente. Com base nos valores limite admissíveis propostos por Allsop, et al. 

(2008) (Tabela 14), tentar-se-á verificar se os caudais estimados são coerentes com o nível de 

destruição verificado. 

 

Figura 54 - Comparação entre caudais estimados e observados em modelo reduzido (Van Gent, et al., 2005) 
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Tabela 14 - Valores limites admissíveis para o caudal médio de galgamento (Allsop, et al., 2008) 

q 
Definição 

(l/s/m) 

0,1 Sem danos mesmo se o coroamento e o talude posterior não estiverem protegidos 

1 - 10 Sem danos se o coroamento e talude posterior forem de argila cobertos por relva 

50 - 200 Sem danos se o coroamento e o talude posterior estiverem bem protegidos 

 

4.5.3.1. Parâmetros de entrada 

Os 15 parâmetros de entrada dividem-se em parâmetros relativos à agitação e relativos à geometria 

da estrutura. Na Figura 55, encontram-se representados os parâmetros de entrada, seguindo-se a 

definição de cada um deles e como devem ser interpretados em função da estrutura em análise 

(Coeveld, et al., 2005). A conveniente definição dos parâmetros de entrada condicionará, 

necessariamente, a qualidade do parâmetro de saída. 

Para a caracterização da agitação marítima, são utilizados 3 parâmetros: 

 Hm0 [m] – altura significativa de onda espectral; 

 Tm-1,0 [s] – Período médio espectral na frente da estrutura, que se relaciona com o período de 

pico, Tp, através de Tm-1,0=Tp/1,1; 

 β [º] – ângulo de incidência da agitação; 

Para a caracterização da geometria da estrutura, são utilizados 12 parâmetros: 

 h [m] – profundidade imediatamente em frente à estrutura; 

 ht [m], Bt [m] – profundidade e largura do pé do talude, respetivamente. Caso não exista 

teremos ht=h e Bt=0; 

 B [m], hb [m], tgαB [-] – largura (medida na horizontal), profundidade (medida no centro da 

berma) e tangente do ângulo que o topo da berma faz com a horizontal, respetivamente. Se 

não existir berma B=0, Hb=0. Se a berma for horizontal tgαB=0; 

 Rc [m], Ac [m], Gc [m] – Rc é a distância entre o nível de repouso e o coroamento (medida na 

vertical). Ac é a distância entre o nível de repouso e o ponto mais alto do manto resistente 

exterior (medida na vertical). Gc é a largura do topo do manto resistente exterior em frente ao 

coroamento (medida na horizontal). 

 cotgαd [-],cotgαu [-] – cotangentes do declive do talude exterior abaixo e acima da berma, 

respetivamente; 

 ϒf [-] – parâmetro que traduz a rugosidade/permeabilidade do manto de proteção da estrutura. 

Para mantos compostos por duas camadas de tetrápodos, ϒf= 0,38 a 0,40. 

Os ensaios em modelo reduzido realizados por Carvalho (1983) e Pita (1988) para o Perfil P3 – 

Alterado (Figuras 47 e 48) demonstraram que para alturas de onda associadas ao período de T=14s, 
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o galgamento afetou a estabilidade do manto de proteção do talude interior, provocando danos 

significativos para Hs=8,5m, e originou a destruição completa do manto interior para Hs=9,5m. Embora 

o manto interior tenha sido reforçado para responder aos resultados destes ensaios (Perfil P3 – 

Desenho 01), estes valores de altura de onda e período podem ser utilizados como referências para 

as simulações que se pretendem levar a cabo. Nas figuras do Anexo A3 é possível observar a 

severidade do galgamento nos ensaios para Hs=9,0m com T=10,0s e para Hs=9,5m com T=14s, 

verificando, para ambos os casos, que sobre a estrutura passa uma massa de água considerável. 

Para definir as características extremas da agitação, recorreu-se ao relatório do estado da agitação 

do Instituto de Meteorologia, sobre o temporal de 2001, e ao relatório de tratamento de dados, 

elaborado pelo Instituto Hidrográfico, respeitante ao temporal de fevereiro de 2005 (Anexo A5), 

retirando-se que para esses dois períodos a agitação apresentou os seguintes parâmetros: 

1 -  Para a tempestade de 2001: 

 Hs,máx=7,00m, a que correspondeu Tm=10,50s (Santos, 2001); 

 Hs,máx=8,00m, a que correspondeu Tm=12,00 a 14,00s (LAMTec); 

 Hm0 compreendido entre 7.70 e 9,00m. 

2 -  Para a tempestade de 2005 (Instituto Hidrográfico, 2005): 

 Hs,máx=7,60m, a que correspondeu Tm=11,60s;  

 Hm0,máx=8,60m, a que correspondeu Tm-1.0=9.60s.  

Para a definição da altura de onda espectral, Hm0, da tempestade de 2001, considerou-se em termos 

simplificados que seria válida a relação Hm0≈1,10Hs, sugerida por Thompson e Vincent (1985), citados 

por USACE (2011). É importante também referir que se considerou, simplificadamente, que a 

agitação se propaga da zona de registo da bóia ondógrafo (Anexo A5) em direção ao molhe sul, 

mantendo as suas características, o que poderá não ser totalmente exato, apesar dos 20m de 

profundidade na zona da estrutura. 

Da análise dos dados da agitação e dos planos de refração traçados, pode concluir-se que a agitação 

mais condicionante para o galgamento é a que tem origem entre NE e SE e atinge diretamente a 

estrutura. Para ter em conta a observação deixada pelo consórcio responsável pelo projeto de 

reabilitação, estende-se as simulações até aos valores da altura de onda de projeto propostas, H= 

8,50 e 9,00m. 

Condições normais de agitação, coerentes com o regime local descrito: 

 Hm0 = 1,00; 2,50; 3,50; 4,00m 

 Tm-1.0= 5,00; 6,00; 8,00; 10,00; 12,00; 14,00s 

Condições extremas de agitação: 

 Hm0 = 6,50; 7,50; 8,00; 8,50; 9,00m 

 Tm-1.0= 8,50; 9,50; 10,50; 11,50; 12,50; 13,50s 

Comparação com resultados dos ensaios em modelo reduzido: 

 Hm0 = 4,00; 5,00; 6,00; 7,50; 8,50; 9,00; 9,50m 
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 Tm-1.0= 7,00; 10,00; 14,00s 

Para a determinação dos parâmetros característicos da geometria do quebramar, considerou-se o 

Perfil P3 (Desenho 02) e os níveis de maré apresentados em 4.5.1., sendo os parâmetros 

geométricos considerados apresentados na Tabela 15. Como para qualquer um dos níveis de 

repouso adotados, o pé do talude nunca se situa acima do nível (-1,5Hm0), não se considera haver 

interação entre a agitação e o pé do talude. Desta forma, considera-se que o perfil não contém 

berma, não sendo relevante para o espraiamento a zona abaixo do pé do talude. 

 

Tabela 15 – Valores das variáveis de entrada, referentes à geometria do quebramar, utilizadas para a 
estimativa do caudal médio de galgamento 

Nível Cota
1
 β h ht Bt ϒf cotgαd cotgαu Rc B hb tgαB Ac Gc 

(-) (m) (º) (m) (m) (m) (-) (-) (-) (m) (m) (m) (-) (m) (m) 

PMMáx +1,91 0,00 21,91 11,71 5,00 0,40 1,50 1,50 5,19 0,00 0,00 0,00 6,69 8,00 

PMMAV
2
 +1,80 0,00 21,80 11,60 5,00 0,40 1,50 1,50 5,30 0,00 0,00 0,00 6,80 8,00 

NM +1,00 0,00 21,00 10,80 5,00 0,40 1,50 1,50 6,10 0,00 0,00 0,00 7,60 8,00 

BMMín +0,20 0,00 20,20 10,00 5,00 0,40 1,50 1,50 6,90 0,00 0,00 0,00 8,40 8,00 

 

 

Figura 55 - Definição dos parâmetros de entrada do modelo de cálculo do software 
NN_OVERTOPPING (https://www.deltares.nl/en/software/overtopping-neural-network/) 

                                                      

1
 Cota do nível de maré, medida em relação ao zero hidrográfico 

2
 Valor de referência para PMAV do Projecto Original 

https://www.deltares.nl/en/software/overtopping-neural-network/
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4.5.3.2. Análise de resultados 

No Anexo A6 apresentam-se os resultados das simulações para as três condições definidas em 

4.5.3.1. Para todos os valores do caudal médio estimado, qNN, apresenta-se o intervalo de confiança 

de 95%, através dos quantis q2,5% e q97,5%. 

 

1 -  Condições normais de agitação: 

 Para as condições mais frequentes de agitação local, definidas em 4.5.3.1, os caudais 

médios de galgamento estimados situam-se todos abaixo dos 20l/s/m, mesmo para os 

períodos de onda mais energéticos como T=12s e T=14s. Este resultado está dentro do 

expectável, estando o intervalo de confiança de 95% sempre abaixo dos 40l/s/m, à exceção 

do par (Hm-1.0=5;Tm-1.0=14), que neste caso se considera muito pouco provável de ocorrer; 

 Seja para o nível de maré máximo de (+1,91m)ZH, seja para (+1,80m)ZH, o comportamento 

do galgamento apresenta-se muito similar, tendo-se considerado desnecessário estimar o 

galgamento para níveis de maré inferiores, uma vez que se esperam valores bastantes 

inferiores aos obtidos para os níveis de maré mais altos; 

 Por ser a situação mais condicionante e por se entender que apesar de se prever uma 

concentração de energia localizada para o rumo ESE, a agitação mais severa atingirá a 

estrutura de forma praticamente perpendicular, por força do fenómeno de refração descrito 

pelos projetistas, a determinação dos caudais médios de galgamento fez-se para um ângulo 

de ataque β=0º; 

 Não se preveem portanto situações que, em função dos limites admissíveis definidos, 

possam comprometer a estabilidade do coroamento ou do talude interior do quebramar. 

 

2 -  Condições extremas de agitação: 

 É evidente a influência do período no fenómeno de galgamento. A partir de Tm-1.0≥11,5 

começam a obter-se valores próximos do valor limite máximo admissível de 200l/s/m, 

apresentado por Allsop, et al. (2008), para os quais se antecipam fenómenos de instabilidade  

importantes em coroamentos e taludes interiores, mesmo com proteção ao galgamento. O 

aumento do período vem associado a um aumento da energia da onda, havendo um 

deslocamento de uma massa de água cada vez maior, que atinge o talude exterior e se 

espraia sobre este, atingindo a cota do coroamento, acabando por o galgar; 

 Para a altura da onda de projeto definida pela HP, H=7,5m, verfica-se que, em termos 

médios, o caudal galgado só se aproxima do limite de 200l/s/m para Tm-1.0>12,5s; 

 Para períodos de onda superiores a 11,5s e para as duas alturas de onda mais elevadas, 

considera-se que os fenómenos de instabilidade serão bastante significativos, com os 

caudais médios a excederem bastante os 200l/s/m; 

 Na análise dos valores estimados é importante ressalvar que se tratam de valores médios, 

podendo o caudal galgado por uma onda singular ser muitas vezes superior ao médio e que, 

por se tratarem de ondas muito energéticas, podem isoladamente provocar fenómenos de 
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instabilidade importantes e danificar a estrutura. Observando a figura A5.3, constatamos que 

foram registadas ondas com cerca de 15m e períodos máximos a rondar os 15s. Ondas 

desta dimensão são capazes de introduzir estragos significativos numa estrutura por si só. 

Sabendo que o temporal de 2001 foi mais severo e que o seu pico durou cerca de 5 dias, 

podemos imaginar o impacto que uma tempestade dessas pode ter numa estrutura; 

 É importante referir que, com base nos dados recolhidos, em termos de altura significativa de 

onda, a tempestade de 2001 não se demonstrou tão mais severa que a de 2005. A diferença 

principal poderá ter estado na sua duração. É frequente considerar a altura significativa de 

onda, H1/3, como altura de onda de projeto, que não é mais do que assumir que, para um 

tempo de retorno definido, esse será o parâmetro característico do temporal mais severo que 

se prevê que possa atingir a estrutura. No entanto, conforme refere Pita (1986), a ruína pode 

mesmo acontecer para um temporal com uma altura significativa inferior à de projeto, desde 

que este tenha uma duração suficiente, aumentando a probabilidade de ocorrência de ondas 

com altura muito superior à significativa. Se em 2001 a altura significativa terá sido inferior à 

de projeto, é de considerar a importância da duração da tempestade no nível de dano 

provocado. 

 

3 -  Validação de resultados: 

 Ao longo de todo o trabalho tem sido reforçado que todas as formulações e cálculos 

apresentados se devem limitar a uma fase de pré-dimensionamento e análise de 

quebramares de taludes. A origem semi-empírica de todos estes processos de determinação 

de parâmetros apresenta naturais limitações, sendo testados modelos com características 

específicas e, desde logo, difíceis de reproduzir em estruturas e envolventes diferentes. 

Todos os valores estimados para o caudal médio de galgamento, embora resultem da 

análise de um grande número de situações, devem ser abordados com a devida cautela, até 

pela grande dispersão de resultados verificada nos ensaios que deram origem ao software 

de cálculo utilizado. 

 A validação dos resultados obtidos só pode ser feita através de ensaios em modelo reduzido 

do Perfil P3, preferencialmente num tanque de ondas, onde a tridimensionalidade do mesmo 

permitiria reproduzir a batimetria e os rumos da agitação. No entanto, ensaios bidimensionais 

em canal de ondas podem permitir validar em certa medida os resultados obtidos, até 

porque, atualmente permitem a simulação de agitação irregular. Sugere-se pois que, caso 

exista interesse em confirmar a adequação das estimativas ao comportamento do perfil 

estudado, se utilize a informação recolhida para reproduzir, num estudo futuro, o Perfil P3, no 

canal de ondas do Instituto Superior Técnico. 

 

4.5.3.3. Comparação com resultados dos ensaios do LNEC 

Como não foi possível realizar ensaios em modelo reduzido no âmbito deste trabalho, procurou-se 

realizar uma pequena comparação de resultados obtidos nas simulações com os resultados obtidos 
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nos ensaios em modelo reduzido realizados em 1983 e 1988, para agitação regular, analisando se 

fazem sentido em termos físicos. Para tal, consideraram-se as alturas e períodos de onda definidos 

em 4.5.3.1 e, na Tabela A6.3 do Anexo 6 apresentam-se os caudais médios estimados, juntamente 

com os resultados dos ensaios em modelo reduzido, classificados em graus de severidade do 

galgamento. Embora a relação não seja direta, em termos de caudais, é possível perceber, pelas 

imagens dos ensaios, a que corresponde o grau 3, o mais severo da escala do LNEC. 

 

5. Conclusões 

As conclusões que se possam tirar com base nos resultados obtidos deverão ser encaradas com 

elevada cautela, por faltar aos resultados a validação desejada através de ensaios em modelo 

reduzido. No entanto, será pacífico afirmar que os perfis de destruição e a planta de situação no troço 

do quebramar compreendido entre D.O.910 e D.O.1250 apresentam características compatíveis com 

uma ruína iniciada no topo do talude interior pelo fenómeno de galgamento. A maior dúvida reside na 

análise dos caudais médios de galgamento estimados. 

Em termos médios, os caudais de galgamento estimados só se demonstram perigosos, atendendo 

aos valores limite admissíveis de referência, para pares altura de onda e períodos muito elevados. No 

entanto, se tivermos em consideração que a tempestade de 2001 terá apresentado alturas de onda 

significativa consistentemente acima dos 5,0m, durante cerca de 4 dias, e que os caudais de 

galgamento de ondas isoladas podem exceder muitas vezes o valor médio, é muito provável que, se 

a partir de Hm0≥7,5m e Tm-1.0≥11,5s, os caudais de galgamento se aproximarem do limite superior do 

intervalo de confiança, os danos provocados num quebramar serão significativos. 

Por comparação dos dados recolhidos referentes às tempestades de 2001 e 2005, a primeira não se 

afigurou tão mais severa que a segunda, exceto no que diz respeito à sua duração. E a conclusão 

que se pode tirar é a de que a duração excecional da tempestade de 2001 poderá ter sido 

definitivamente o parâmetro fundamental para a ruína do molhe.  

A validação destes resultados em ensaios bidimensionais poderia justificar um trabalho futuro, a 

realizar no canal de ondas do Instituto Superior Técnico. Ficariam assim lançadas as bases e 

compilada a informação sobre a estrutura do molhe sul da Praia da Vitória, que permitiria continuar a 

investigar um dos fenómenos menos definidos da interação entre agitação e quebramares de taludes. 

Com base na quantidade de parâmetros considerados e nos resultados apresentados nas fontes 

consultadas, ficam patentes as vantagens que o desenvolvimento de modelos de previsão do 

galgamento, com base no conceito de redes neurais, poderá trazer para a consideração deste 

fenómeno nas fases iniciais do dimensionamento destas estruturas. A aparente capacidade de 

traduzir o comportamento de estruturas de proteção face ao galgamento permitirá, desde cedo no 

processo de decisão, definir geometrias mais adequadas para diminuir os efeitos deste fenómeno, 

reduzindo os custos inerentes à realização de ensaios de geometrias alternativas. 
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A1 – Características geométricas de blocos artificiais de betão 

 

TETRÁPODO (SOTRAMER, 1978) 

 

Dimensões características em função de ℎ = 1.528√𝑉
3

 

 

 

CUBO ANTIFER (FRENS, 2007) 

 

𝑨 = 𝟏, 𝟎𝟕𝟔√𝑽𝒂𝒏𝒕𝒊𝒇𝒆𝒓
𝟑

 

𝑩 = 𝟎, 𝟗𝟐𝟓𝟒𝑨 

𝑪 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟕𝟕𝑨 

𝑫 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝑨 

𝑯 = 𝟎, 𝟗𝟐𝟏𝑨 

𝒓 = 𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟓𝑨 

      𝜷 = 𝟖𝟕, 𝟕𝒐 

 

h b c e g i r r1 r2 r3 d s

1 0,4853 0,0396 0,6543 0,6169 0,3084 0,0996 0,2387 0,1494 0,1098 1,0917 1,1999



  

 

 

A2 – Número de estabilidade recomendados para blocos de betão 

    Nº de estabilidade (Ns)     

    Tronco Cabeça     

Bloco 
Nível de 

dano 

fora da 
zona de 

rebentação 

zona de 
rebentação 

fora da 
zona de 

rebentação 

zona de 
rebentação 

Talude Referências  

Cubos 
(2 camadas) 

0% 1,8  -  2,0 - 1:1.5 Brorsen et al. 
(1974) 

4% 2,3  -  2,6 - 1:2 

0% 
(Nod=0) 

1,5  -  1,7 - 

1:1.5 
van der Meer 

(1988)
(1)

 5% 
(Nod=0,5) 

2,0  -  2,4 - 

< 5% 

2,2 2,1 1,95 - 1:1.5 

SPM (1984) 2,45 2,35 2,15 - 1:2 

2,8 2,7 2,5 - 1:3 

Cubos                   
(1 camada) 

0% 
(Nod=0) 

2,2 - 2,3 -   
Van Gent et al. 

(2000) 

Tetrápodos 
(2 camadas) 

0% 
(Nod=0) 

1,7  -  2,0 - 

1:1.5 
van der Meer 

(1988)
(1)

 5% 
(Nod=0,5) 

2,3  -  2,9 - 

< 5% 

2,3 2,2 2,1 1,95 1:1.5 

SPM (1984) 2,5 2,4 2,2 2,1 1:2 

2,9 2,75 2,3 2,2 1:3 

Dolos 

r = 0,32  2,7 -   
Burcharth & Liu 

(1992)
2)

 r = 0,34  2,5 -   

r = 0,36  2,3 -   

r = 0,32  3,2 -   
Holtzhausen 

(1996)
3)

 

r = 0,32  3,2 2,5 2,3 2,0   SPM (1984) 

Accropode
™
 

0% 
(Nod=0) 

2,7  
(15) 

2,5 
(12) 

2,5 
(11,5) 

2,3 
(9,5) 

1:1,33 recomendado
4)

 

Accropode
™

II 
0% 

(Nod=0) 
2,8 2,6   recomendado

4)
 

Core-loc
™
 

0% 
(Nod=0) 

2,8 2,6   recomendado
4)

 

Xbloc® 
0% 

(Nod=0) 
2,8 2,6   recomendado

4)
 

Validade:             
1)

 duração da tempestade = 1000 - 3000 ondas; som = 0,01 - 0,06 
2)

 φ = 0,83 ; duração da tempestade = 1000 ondas 
3)

 φ = 0,83 
4)

 catálogo do fabricante: coeficiente de estabilidade de Hudson para taludes  V/H = 3/4 

Nota:              

  Os valores devem ser considerados apenas para efeitos de pré-dimensionamento, sendo 
necessário recorrer a ensaio em modelo reduzido para verificação da estabilidade do 
manto 
  
 

  



  

 

 

A3 – RESULTADOS DOS ENSAIOS BIDIMENSIONAIS DO PERFIL-TIPO P3 

 

Tabela A3.1 - Proposta de Classificação para Ondas Regulares do LNEC (Carvalho, 1983)  

GRAU CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

0 INEXISTENTE - 

1 INÍCIO PASSAM “BORRIFOS” 

2 MODERADO PASSA UMA LÂMINA DE ÁGUA 

3 SÉRIO PASSA UMA GRANDE MASSA DE ÁGUA 

 

 

 

Figura A3.1 - Gráficos dos resultados obtidos para o ensaio de galgamento em modelo reduzido do perfil P3 
conforme consta do Desenho 02, para nível de PMAV e BMAV (Carvalho, 1983) 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Figura A3.2 – Fotografia do ensaio de galgamento em modelo reduzido, realizado em 1988, do perfil P3, 
conforme consta do Desenho 02, para H=9m e T=10s (Pita, 1988) 

 

 

Figura A3.3 – Fotografia do ensaio de galgamento em modelo reduzido, realizado em 1988, do perfil P3, 
conforme consta do Desenho 02, para H=9,5m e T=14s (Pita, 1988) 



  

 

 

A4 –  PLANOS DE REFRACÇÃO PARA OS RUMOS E, ENE E ESE 

 

 

Figura A4.1 – Plano de refração para o rumo ENE, para o período de 9s (Consulmar, et al., 2005) 

 

 

Figura A4.2 - Plano de refração para o rumo E, para o período de 9s (Consulmar, et al., 2005) 

 

 

Figura A4.3 - Plano de refração para o rumo ESE, para o período de 9s (Consulmar, et al., 2005)



  

 

 

A5 –  TRATAMENTO DE DADOS DA AGITAÇÃO MARÍTIMA (I.H.) 

Tabela A5.1 – Dados da agitação marítima tratados pelo Instituto Hidrográfico para o período de 26 a 
28 de fevereiro de 2005 (Instituto Hidrográfico, 2005) 

 



  

 

 

 

Figura A5.2 – Gráfico da série temporal para o período médio de onda no mês de fevereiro de 2005 
(Instituto Hidrográfico, 2005) 

 

Figura A5.3 - Gráfico da série temporal para a altura de onda significativa e máxima no mês de fevereiro de 2005 
(Instituto Hidrográfico, 2005) 

 

Figura A5.4 - Gráfico da série temporal para o período de onda espectral no mês de fevereiro de 2005 
(Instituto Hidrográfico, 2005) 



  

 

 

 

Figura A5.5 - Gráfico da série temporal para a altura de onda significativa espectral em fevereiro de 2005 
(Instituto Hidrográfico, 2005) 

 

 

Figura A5.6 – Localização da bóia ondógrafo da Praia da Vitória, a Es-Nordeste da Ponta da Má Merenda, com 
as coordenadas 38º 44´.86 N e 27º 00´.82 W (CLIMAAT, 2005)



  

 

 

A6 –  RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES NO NN_OVERTOPPING 

 

Tabela A6.1 – Valores do caudal médio de galgamento para condições normais de agitação 

NN_OVERTOPPING PMMÁX=(+1,91m)ZH PMAV_projeto H.P.=(+1,80m)ZH 

Tm-1.0 Hm0 qNN q2,5% q97,5% qNN q2,5% q97,5% 

(s) (m) (l/s/m) (l/s/m) (l/s/m) (l/s/m) (l/s/m) (l/s/m) 

5,0 

1,0 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

2,5 0,02 0,00 0,73 0,02 0,00 0,70 

3,5 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

4,0 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

5,0 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

6,0 

1,0 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

2,5 0,02 0,00 0,44 0,01 0,00 0,45 

3,5 0,08 0,01 1,25 0,08 0,01 1,19 

4,0 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

5,0 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

8,0 

1,0 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

2,5 0,02 0,00 0,40 0,02 0,00 0,36 

3,5 0,13 0,01 1,33 0,12 0,01 1,22 

4,0 0,37 0,05 2,45 0,34 0,05 2,28 

5,0 2,04 0,36 10,35 1,87 0,33 9,61 

10,0 

1,0 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

2,5 0,02 0,00 0,53 0,02 0,00 0,49 

3,5 0,20 0,02 2,10 0,18 0,02 1,90 

4,0 0,63 0,11 3,81 0,58 0,10 3,37 

5,0 4,47 1,13 20,11 4,11 1,05 17,41 

12,0 

1,0 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

2,5 0,03 0,00 0,84 0,03 0,00 0,82 

3,5 0,34 0,04 3,63 0,31 0,03 3,22 

4,0 1,13 0,17 7,94 1,03 0,17 7,04 

5,0 8,93 2,32 39,26 8,24 2,15 34,47 

14,0 

1,0 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

2,5 0,06 0,00 2,05 0,05 0,00 1,97 

3,5 0,67 0,05 9,51 0,61 0,05 8,46 

4,0 2,24 0,28 20,51 2,04 0,25 18,22 

5,0 17,25 3,18 98,59 16,00 3,07 92,08 

 

 

NOTA: 

- sempre que os valores de sm-1.0 se encontram fora da gama de validade do NN_OVERTOPPING, o programa 

apresenta o valor -1000 (0,005 < sm-1.0 < 0,07). 



  

 

 

Tabela A6.2 – Valores do caudal de galgamento para condições extremas de agitação 

NN_OVERTOPPING PMMÁX.=(+1,91m)ZH NM.=(+1,00m)ZH BMAV=(+0,20m)ZH 

Tm-1.0 Hm0 qNN q2,5% q97,5% qNN q2,5% q97,5% qNN q2,5% q97,5% 

(s) (m) (l/s/m) (l/s/m) (l/s/m) (l/s/m) (l/s/m) (l/s/m) (l/s/m) (l/s/m) (l/s/m) 

8,5 

6,5 14,18 2,59 59,34 7,49 1,56 29,75 4,40 0,93 17,20 

7,5 30,89 5,32 134,60 17,10 3,69 68,31 10,35 2,22 37,93 

8,0 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

8,5 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

9,0 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

9,5 

6,5 23,20 5,36 87,76 12,45 3,36 44,73 7,42 2,08 24,53 

7,5 50,11 10,20 87,76 28,12 6,61 100,80 17,27 4,48 57,01 

8,0 67,44 13,52 261,20 38,76 8,94 138,50 24,22 5,76 88,20 

8,5 86,89 16,73 372,80 51,13 11,42 193,20 32,50 7,53 118,50 

9,0 108,10 20,93 487,50 65,09 14,32 264,60 42,12 9,51 153,20 

10,5 

6,5 37,36 10,46 125,50 20,63 6,49 64,39 12,64 4,21 37,75 

7,5 81,12 21,22 286,20 46,66 13,72 144,20 29,30 9,39 87,27 

8,0 108,00 26,75 382,80 63,53 17,32 212,00 40,52 12,22 130,10 

8,5 137,40 32,21 520,70 82,62 20,74 274,30 53,53 14,82 174,70 

9,0 168,60 38,52 668,90 103,60 25,69 365,70 68,21 18,80 226,20 

11,5 

6,5 57,66 17,01 192,20 33,12 10,83 96,75 20,98 7,34 60,32 

7,5 127,80 38,70 411,40 76,49 26,40 223,50 49,66 18,34 133,00 

8,0 169,70 50,05 562,10 103,60 33,41 315,70 68,06 24,26 193,40 

8,5 213,90 58,10 754,40 133,00 40,27 385,70 88,60 29,55 248,90 

9,0 259,30 67,18 981,80 164,20 48,68 541,30 111,00 36,13 337,30 

12,5 

6,5 84,74 23,66 292,20 50,75 16,66 154,30 32,97 12,25 88,86 

7,5 191,90 55,77 621,00 120,30 41,77 328,10 80,87 31,82 204,40 

8,0 256,10 74,95 837,80 163,60 56,11 457,00 111,40 42,37 281,50 

8,5 322,60 97,72 1056,00 209,50 72,21 602,00 144,40 53,55 366,70 

9,0 389,00 115,50 1429,00 256,40 82,81 796,50 178,80 65,12 484,40 

13,5 

6,5 118,10 30,96 409,20 73,32 22,99 225,20 48,43 16,42 143,90 

7,5 271,70 74,42 905,70 177,60 59,80 503,70 122,40 44,82 316,00 

8,0 365,80 109,30 1232,00 243,50 82,67 684,60 170,70 63,68 423,20 

8,5 463,80 144,40 1662,00 313,80 104,40 902,80 223,00 84,26 560,10 

9,0 560,50 169,30 2109,00 384,80 131,20 1182,00 276,70 103,20 723,40 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

GRÁFICOS DOS VALORES DO CAUDAL MÉDIO ESTIMADO PARA CONDIÇÕES EXTREMAS DE AGITAÇÃO. 
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Tabela A6.3 - Análise de sensibilidade aos resultados obtidos no NN_OVERTOPPING 

NN_OVERTOPPING PMAV_projeto H.P.=(+1,80m)ZH LNEC 
(1983) 

BMAV=(+0,20m)ZH LNEC 
(1983) Tm-1.0 Hm0 qNN q2,5% q97,5% qNN q2,5% q97,5% 

(s) (m) (l/s/m) (l/s/m) (l/s/m) GRAU (l/s/m) (l/s/m) (l/s/m) GRAU 

7,0 

4,00 0,25 0,03 2,26 0 0,07 0,01 0,72 0 

5,00 1,23 0,17 7,53 - 0,36 0,04 2,37 0 

6,00 -1000 -1000 -1000 - -1000 -1000 -1000 - 

7,50 -1000 -1000 -1000 - -1000 -1000 -1000 - 

8,50 -1000 -1000 -1000 - -1000 -1000 -1000 - 

9,50 -1000 -1000 -1000 - -1000 -1000 -1000 - 

10,0 

4,00 0,58 0,10 3,37 0 0,17 0,03 1,03 0 

5,00 4,11 1,05 17,41 0 1,31 0,34 4,75 1 

6,00 16,35 4,32 60,72 1 5,63 1,73 17,71 1 

7,50 59,57 14,15 214,60 1/2 22,47 6,37 69,98 2 

8,50 102,70 21,74 411,00 2/3 41,66 10,60 144,20 2 

9,50 153,20 30,50 688,50 - 66,89 16,06 249,50 3 

14,0 

4,00 2,04 0,25 18,22 0 0,61 0,08 4,72 1 

5,00 16,00 3,07 92,08 1 5,63 1,17 24,59 1/2 

6,00 72,93 16,84 301,00 2 30,27 9,20 101,50 2/3 

7,50 300,60 81,28 1031,00 3 146,20 51,33 398,20 3 

8,50 519,90 161,40 1833,00 3 269,30 98,10 694,90 3 

9,50 738,40 227,30 2850,00 - 400,80 147,40 1112,00 3 

 

 

 

 



  

 

 

A7 – FOTOGRAFIAS DIVERSAS DA ESTRUTURA 

 

Figura A7.1 - Imagem aérea da Baía da Praia da Vitória anterior à construção do molhe sul, onde 
é visível o Molhe Norte, de jurisdição americana (fonte: Portos dos Açores) 

 

 

Figura A7.2 - Imagem aérea do estaleiro e da zona de armazenamento dos tetrápodos a aplicar 
no manto resistente (fonte: Portos dos Açores) 

 

 

Figura A7.3 – Fotografia aérea da baía da Praia da Vitória em meados da década de 80, com o 
quebramar sul praticamente executado e sem estruturas portuárias no seu tardoz  
(fonte: http://somague-edicoracores.pai.pt) 



  

 

 

 

Figura A7.4 - Fotografia aérea do quebramar sul onde é possível observar claramente as aberturas criadas na 
estrutura pelo temporal de 2001 (fonte: Google Earth, 25/08/2006) 

 

 

Figura A7.5 - Reparação do molhe norte, com o molhe sul destruído, em segundo plano (fonte: Diário Insular – 
25/10/2005) 

 

 

Figura A7.6 - Troço isolado do quebramar sul após reabilitação, onde é visível o reforço do talude interior com 
cubos Antifer de 250kN, a cabeça com cubos Antifer de 330kN e taludes com inclinação 3/4 e o manto de 
proteção exterior com tetrápodos de 300kN e taludes com inclinação 3/2.  



  

 

 

 

Figura A7.7 - Quebramar sul da Praia da Vitória após a reabilitação, onde é possível observar o talude exterior 
com tetrápodos de 300kN, a cabeça do quebramar com cubos Antifer de 330kN e os alinhamentos curvos do 
traçado. 

 

 

Figura A7.8 - Fotografia aérea da extremidade do molhe sul da Praia da Vitória, onde é possível observar o 
padrão e colocação regular dos blocos do manto interior e a diferença de inclinação do talude do perfil de rotação 
da cabeça (fonte: Portos dos Açores) 

 

 

Figura A7.9 - Fotografia aérea do quebramar sul da Praia da Vitória, tirada de barlamar (fonte: Portos dos 
Açores) 



  

 

 

 

Figura A7.10 – Aspeto do coroamento da estrutura reabilitada na zona do terrapleno. É possível observar o 
muro-cortina curvo com as vigas de ligação à superestrutura (agosto de 2016) 

 

Figura A7.11 – Aspeto do topo do talude interior composto por cubos Antifer com 300kN, sendo visível a 
proteção conferida à zona superior do talude pela colocação de uma fila de blocos imediatamente após a 
superestrutura de betão armado (agosto de 2016) 

 

Figura A7.12 – Aspeto de um Antifer adjacente à superestrutura, com quebra e separação de uma parte do 
mesmo que, pelo local onde se encontra, terá sido causado pelo galgamento (agosto de 2016) 



  

 

 

 

Figura A.13 - Talude interior reabilitado, com cubos Antifer de 300kN, com algumas deformações resultantes de 
assentamentos de cubos até se atingir a estabilidade e que não são visíveis na figura A7.8 (agosto de 2016) 

 

 

Figura A.14 - Aspeto do talude exterior do molhe sul na zona do enraizamento, correspondente ao perfil P1, 
composto por enrocamento, sendo visível a transição para o manto de tetrápodos (agosto de 2016) 

 

 

Figura A.15 – Talude exterior reabilitado, composto por tetrápodos com 330kN, na zona do primeiro alinhamento 
curvo (agosto de 2016) 

 








