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Como país europeu, Portugal encontra-se numa zona periférica bastante 
afastado das grandes potências, embora, olhando somente o Atlântico, 
Portugal torna-se o centro da Europa, podendo alimentar todo o velho 
continente através dos seus portos marítimos. 
Dada a abrangência de conceitos que englobam as estruturas portuárias, o 
presente trabalho centrou-se na definição e métodos de dimensionamento de 
quebramares. Após uma pequena introdução, foi feito um enquadramento 
histórico do tema, englobando alguns casos de quebramares construídos a 
nível mundial. 
As principais acções a que uma estrutura deste tipo está sujeita ao longo da 
sua vida útil são as ondas e as marés. O capítulo 3 faz referência a ambas, 
indicando como estas são consideradas no dimensionamento do quebramar. 
O capítulo 4 faz uma abordagem sobre vários métodos de dimensionamento 
das diversas partes constituintes dos quebramares. O capítulo seguinte analisa 
a sensibilidade de cada um dos métodos de dimensionamento às diferentes 
variáveis intervenientes. 
Por fim são elaboradas algumas tabelas genéricas de altura de onda e 
comprimento de quebramar, com o objectivo de ajudar o projectista numa fase 
de pré-dimensionamento (capítulo 6). 
Os quebramares são estruturas essenciais num porto marítimo, embora o seu 
dimensionamento seja algo complexo, englobando variáveis de difícil 
quantificação. O trabalho tem como objectivo a compreensão de quais os 
aspectos que mais influência têm no seu dimensionamento, possibilitando 
assim uma tentativa de redução de incertezas e uma definição dos aspectos 
de maior relevo. 
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abstract 
 

As european country, Portugal is in a peripheric zone far from the great 
powers, though, looking only at the Atlantic, Portugal becomes the centre of 
Europe, being able to feed the whole old continent through its sea ports. 
Because of the range of concepts that include harbour structures, this work 
was centered in the breakwater definition and its design methods. 
After a small introduction, a historical framing of the subject was done, 
including some breakwaters world-wide cases. 
The main actions over these kind of structures during their useful life are the 
waves and the tides. Chapter 3 makes reference to both, indicating how these 
are considered in the breakwater design. 
Chapter 4 does an approach on varied design methods of several breakwater 
constituent parts. The next chapter analyses the sensibility of each of the 
design methods to the different intervenient variables. 
Finally, some generic charts of wave height and breakwater length are 
elaborated, with the aim of helping the designer in a predefinition phase 
(chapter 6). 
The breakwaters are essential structures in a harbour area, though their design 
is complex, including several variables of difficult quantification. The work has 
the purpose of understanding the aspects that have more influence in their 
design therefore, making possible an attempt of reduction of uncertainties and 
a definition of the main aspects. 
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SIMBOLOGIA 

d   Profundidade da água (m). 

db Profundidade da água na rebentação (m). 

ea Dimensão característica do bloco a colocar no manto resistente. 

f   Frequência da onda (Hz). 

g Aceleração da gravidade (m/s2). 

k’ Coeficiente empírico relacionado com o peso dos blocos (fórmula 26). 

k∆ Coeficiente de forma. 

n Número de camadas do manto resistente. 

nb Número de blocos colocados na berma. 

q Caudal máximo de galgamento por unidade de comprimento (m3/s/m). 

r Distância entre o local em análise e o ponto de difracção (m). 

re Espessura do manto resistente (m). 

r’ Factor de correcção do valor de espraiamento. 

x Distância entre a linha de costa e o ponto em análise (m). 

 

A Área do manto resistente (m2). 

B Largura de coroamento (m). 

C Celeridade da onda (m/s). 

C0 Celeridade da onda ao largo, sem efeito do fundo (m/s). 

Cg Celeridade de um grupo de ondas (m/s). 

Cg0 Celeridade de um grupo de ondas ao largo, sem efeito do fundo (m/s). 

Dmanto Dimensão média dos blocos constituintes do manto resistente. 

H Altura de onda (m). 

H0  Altura de onda ao largo da costa, sem efeito do fundo (m). 

H2%  Altura de onda que só é excedida em 2% dos casos (m). 

Hb Altura crítica da onda na rebentação (m). 

Hd Altura da onda difractada (m). 

Hi Altura de onda na interacção desta com a praia ou estrutura portuária (m). 

Hp Altura da onda no ponto em estudo (m). 

Hr Altura da onda refractada (m). 

Hre Altura da onda reflectida (m). 

Hs Altura da onda empolada (m). 

Kd Coeficiente de difracção das ondas. 
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Kr Coeficiente de refracção das ondas. 

Kre Coeficiente de reflexão das ondas.  

L Comprimento de onda (m). 

L0 Comprimento de onda ao largo, sem efeito do fundo (m). 

L0m Comprimento de onda médio, ao largo, sem efeito do fundo (m). 

L0p Comprimento de onda de pico, ao largo, sem efeito do fundo (m). 

Na Número de blocos colocados por unidade de área. 

P Porosidade existente no manto resistente. 

R Valor do espraiamento medido na vertical (m). 

T Período de onda (s). 

T0 Período de onda ao largo, sem influência do fundo (s). 

T0m Período de onda médio ao largo, sem influência do fundo (s). 

W Peso do bloco (kN). 

Хp Distância de mergulho da onda na rebentação (m). 

 

αααα Ângulo entre a direcção da propagação da onda e o elemento em estudo (º). 

αααα0 Ângulo entre a direcção da propagação da onda e o elemento em estudo, ao 

largo, sem efeito do fenómeno da refracção (º). 

ββββ Ângulo entre a praia em análise ou o talude do quebramar e a horizontal (º). 

φφφφ Ângulo de atrito interno entre os blocos (º). 

γγγγ Peso específico (kN/m3). 

γγγγr Peso especifico do material que constitui o bloco (kN/m3). 

γγγγw Peso específico da água (kN/m3). 

µµµµ Coeficiente de atrito entre os blocos. 

θθθθ    Ângulo entre a direcção de propagação das ondas e a linha que une a cabeça 

do quebramar e o ponto em análise (º).    
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1. INTRODUÇÃO 

Portugal, embora pequeno quando comparado com outros países, possui uma 

localização geográfica bastante auspiciosa, sendo logo o primeiro país europeu a acolher 

um dos maiores oceanos existentes, o Atlântico.  

Como todos os países cuja fronteira limita o habitat marítimo do terrestre, Portugal é 

hoje um país desequilibrado em termos de concentrações populacionais. Tendo como 

base as estatísticas do Censos de 2001, verifica-se que cada vez mais as pessoas fogem 

do interior, implantando-se junto à linha costeira, onde as oportunidades e os serviços 

prestados estão cada vez mais concentrados.  

Nos últimos 50 anos, a população que vive nos municípios europeus junto à costa 

quase duplicou, atingindo mesmo, no ano de 2001, os 70 milhões de habitantes. O valor 

total de activos económicos localizados num raio de 500m a partir do litoral tem vindo a 

aumentar exponencialmente, rondando em 2000 entre 500 e 1000 biliões de euros 

(Eurosion, 2004). 

Actualmente, as trocas comerciais mundiais são efectuadas em grande parte por via 

marítima. Este facto veio acelerar a expansão, quer em número quer em tamanho, dos 

portos existentes, dado que cada vez se transportam maiores quantidades de 

mercadorias. Por outro lado, a sociedade interessa-se cada vez mais por questões 

ligadas ao lazer e ao turismo. Neste aspecto, zonas de praia são um local privilegiado, e 

os cruzeiros detêm também um papel importante. 

O transporte marítimo de pessoas ou bens implica a existência de áreas onde a 

agitação marítima seja reduzida, para que sejam facilitadas as operações de acostagem 

e de carga/descarga das embarcações. 

Aquando das primeiras construções de portos marítimos, essas áreas 

restringiam-se a zonas naturalmente abrigadas (baías ou estuários e zonas protegidas 

por cabos, ilhas, restingas, entre outros), devido essencialmente aos ineficazes meios 

técnicos para controlar a agitação marítima. A inexistência de zonas com essas 

características em locais de importância comercial e a necessidade de expansão das 

existentes, face ao aumento dos volumes transportados e dos custos envolvidos, 

convergiram no sentido de obrigar a criar áreas abrigadas artificialmente (Pita, 1985). 

Este trabalho centrou-se nos aspectos importantes relativos à construção de um 

quebramar, quer em termos de perfil transversal, quer em termos de configuração em 

planta. Foi efectuado um enquadramento histórico do tema, no qual se enumeram alguns 

exemplos a nível mundial. Relativamente às acções que este tipo de estrutura está 
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sujeita, foram analisadas algumas características das ondas (formação e propagação), e 

das marés. Foram abordados diferentes métodos de dimensionamento para o perfil 

transversal de um quebramar, assim como os materiais a utilizar, onde se inclui uma 

análise comparativa entre blocos artificiais a colocar no manto resistente.  

De modo a perceber a sensibilidade do comportamento de um quebramar 

relativamente à sua configuração em planta, sujeito a diferentes alturas, períodos e 

proveniências de ondas ao largo, foi efectuada uma análise comparativa entre três casos 

genéricos de estruturas (quebramar rectilíneo perpendicular à costa, quebramar dividido 

em dois troços, e por fim um quebramar rectilíneo oblíquo à costa). Por último, foram 

executadas tabelas de ajuda a um pré-dimensionamento expedito, que embora baseadas 

numa situação genérica, poderão fornecer ao projectista uma ideia do comprimento 

mínimo a adoptar para a estrutura, consoante o grau de abrigo pretendido. 
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2. ENQUADRAMENTO  HISTÓRICO 

Atendendo só ao seu primordial objectivo de refúgio de embarcações, os portos 

existem desde as primitivas culturas marítimas. 

Os primeiros portos marítimos de que há registo apareceram entre 1500 e 1100 AC 

na civilização micénica, a qual, com base em Creta, desenvolveu a navegação no 

Mediterrâneo Oriental. Mas, os primeiros que tiveram funções comerciais expressivas 

foram os portos das cidades fenícias, especialmente Sidon e Tiro. Gadir, colónia fundada 

entre 1100 e 1000 AC, foi o primeiro porto natural de que se tem notícia na Península 

Ibérica e é, com o nome de Cádis, o mais antigo porto em funcionamento na Europa 

(Rita, 1995). 

 

Figura 1. Porto de Cádis (PuertoCádis, 2007). 

Em países como Portugal, em que cerca de 90% do comércio externo é efectuado 

através de vias marítimas, os portos constituem factores determinantes na economia 

geral do sistema de transportes e são pontos de convergência preferenciais das ligações 

com o exterior (Rita, 1995). 

Durante muito tempo, os portos só tinham como função proporcionar abrigo aos 

navios de modo a poderem efectuar-se as operações de carga e descarga, mediante o 

transbordo de e para as embarcações mais pequenas, cujo calado permitia que 

chegassem muito próximo de terra. A necessidade de tornar mais rápidas as operações 

de carga e descarga, derivada do aumento do tráfego marítimo, levou ao aparecimento 
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dos cais, eliminando-se o transbordo e permitindo o contacto directo do navio de maior 

calado com terra. 

Durante a Revolução Industrial, a regularidade do transporte por máquina a vapor, o 

crescimento das capacidades das dragas a vapor e as novas possibilidades que se 

abriram para as obras marítimas com a introdução da dinamite para obtenção de grandes 

blocos de pedra, permitiram o crescimento das áreas abrigadas dos portos, mediante a 

construção de grandes quebramares, o que era impossível de conseguir com os limitados 

meios técnicos anteriores. 

Até meados do século XIX, o uso da máquina a vapor revolucionou não só o 

transporte terrestre como o transporte marítimo, o transporte portuário e os meios de 

movimentação de cargas nos portos. A navegação a vapor, os desenvolvimentos da 

construção naval em aço e o progressivo aumento de capacidade e calado dos navios, 

exigiram novas infra-estruturas e instalações portuárias. Foram necessárias maiores e 

mais profundas superfícies abrigadas, cais com maiores dimensões e maiores áreas de 

armazenamento de mercadorias, os quais vieram a valorizar muitas zonas costeiras até 

então inexploradas (Rita, 1995). 

Porém, apesar das actividades de construção, ampliação e melhoramento portuário 

desenvolvidas ao longo de séculos, só há cerca de 70 anos se começou a utilizar algo 

científico nos projectos dos portos. Até então, as estruturas portuárias eram 

dimensionadas e construídas com base em conhecimentos empíricos, na experiência, 

por comparação com casos anteriores mais ou menos semelhantes (Rita, 1995). 

Os quebramares são utilizados em portos desde o século XIX, quando um 

engenheiro francês, de nome M. Poirel, no último ano da década de 30 projectou o 

primeiro quebramar de talude, para ser executado na costa Argelina, possuindo um 

manto resistente constituído por blocos paralelipípedos de 22 toneladas cada. Em 

Marselha, poucos anos depois, foi projectado e construído pela engenharia militar 

francesa o primeiro quebramar de talude na Europa, tendo como elementos estruturais 

blocos paralelipípedos de 22 a 26 toneladas. 

A partir desse momento os quebramares foram e são as obras mais utilizadas no 

controlo da agitação marítima em todo o mundo, tendo vindo a evoluir ao longo do tempo, 

acompanhando assim o progresso a nível tecnológico e mecânico, havendo hoje uma 

vasta gama de perfis tipo, consoante as características do local e dos objectivos a que se 

destinam. 

No caso deste tipo de estruturas de abrigo, até finais dos anos 40, muitos autores 

insistiam que “um molhe de taludes não se calcula: projecta-se, comparando-o com 
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outros semelhantes já construídos”. No entanto, compreende-se que, variando as 

características de ponto para ponto na costa, quer em termos de marés, ventos, 

correntes ou qualquer outro condicionalismo, este critério pode conduzir (e conduziu) a 

erros muito grosseiros. Só a partir da 2ª Guerra Mundial, com base nos estudos 

anglo-americanos de previsão do estado do tempo e do mar, se desenvolveram as bases 

da Hidráulica Marítima moderna (Rita, 1995). 

Com o aparecimento do tetrápodo em 1950, inicia-se o lançamento de blocos 

artificiais de betão de formas variadas e cujo princípio de funcionamento já não se 

baseava exclusivamente no peso próprio. É também no início da década de 50 que se 

verifica uma grande evolução na Hidráulica Marítima, traduzida nomeadamente num 

aumento quer do número de pessoas dedicadas ao seu estudo, quer no número de 

laboratórios de ensaio (Pita, 1985). 

Com o desenvolvimento de todas as técnicas de construção portuária e das 

capacidades dos equipamentos de dragagem, os portos deixaram de estar restringidos a 

localizações naturais favoráveis e começaram a ser construídos praticamente em 

qualquer lugar, pois as dragagens, em particular, vieram fornecer ao homem 

possibilidades de tornar acessíveis locais até então inacessíveis por embarcações de 

médio/grande porte, ou até mesmo construir um quebramar que possibilite a acalmia das 

águas e consequente boa navegabilidade. Estas intervenções, contudo, terão impacto 

tanto a nível das correntes locais, ondas ou mesmo nos mecanismos de transporte 

sedimentar. Nesta sequência, os problemas causados dependem do nível da alteração a 

que a natureza esteve e estará sujeita. Note-se que também por esse motivo, hoje 

Portugal possui uma costa bastante artificializada, com diversas intervenções humanas e 

registando-se um défice de transporte sedimentar, que a curto/médio prazo poderá 

conduzir a danos irreparáveis. 

Actualmente, os portos, como todas as actividades, estão a sofrer as 

consequências da globalização, cabendo a cada um criar as melhores condições 

possíveis de acesso e navegabilidade. Além dos quebramares, que facilitam essa 

navegabilidade, geralmente existem ainda no interior de um porto diversas 

infra-estruturas que, embora com objectivos distintos, estão na sua maioria sujeitas à 

acção da agitação marítima.  

Os cais de acostagem, como o nome sugere, são estruturas que têm como 

finalidade principal permitir a atracação de embarcações. Existem vários tipos de 

estruturas de abrigo, tendo por isso o projectista que, para uma escolha acertada, 

encontrar um compromisso entre vários factores, como a cota de fundação, 
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características geotécnicas, acções permanentes e sobrecargas de utilização, técnicas 

construtivas e materiais disponíveis, prazos de execução e custos (Veloso Gomes, 

1986a). Associados a estas estruturas, são geralmente colocados cabeços de amarração 

e defensas, com o fim de amarrar e absorver o impacto dos navios com a estrutura. 

As paredes de protecção costeira são outra obra marítima usual dentro de um porto, 

cujo intuito se resume a uma protecção dos limites do canal de navegação, tentando 

assim controlar a sua erosão. Este tipo de obras pode recorrer a variados tipos de 

material, como o betão projectado, enrocamento, blocos de betão artificial, entre outros. 

Além de todas as infra-estruturas mencionadas, são geralmente efectuados 

trabalhos de manutenção no interior de um porto marítimo, como são exemplo as 

dragagens. Estas são obras habitualmente executadas com um fim pouco visível e são 

encaradas como secundárias ou até desnecessárias. Mas, vendo estas obras pelo lado 

funcional, são inequivocamente importantes num porto, pois garantem uma profundidade 

adequada capaz de permitir a entrada de embarcações com elevado calado. Este tipo de 

trabalhos, nos últimos anos, tem vindo a ser evitado, devido ao défice de transporte 

sedimentar existente no nosso país e à alteração das condições naturais dos 

ecossistemas. A título de exemplo, em Aveiro, não se executam dragagens no canal de 

entrada da Barra há aproximadamente 20 anos (Abecasis, 2008). 

Dado ser um tema de carácter bastante vasto, este trabalho centrou-se 

essencialmente no estudo dos quebramares, de modo a permitir aprofundar um pouco 

mais as questões relacionadas com este tipo de estruturas, como é o caso das suas 

funcionalidades e métodos de dimensionamento. 

 

2.1. CASOS MUNDIAIS DE QUEBRAMARES MUNDIAIS 

Em termos de estruturas portuárias, e mais concretamente de utilização de 

quebramares, existem uma infinidade de exemplos a nível mundial, quer relativos ao tipo 

e perfil escolhido, quer aos materiais utilizados. 

Para iguais objectivos, o projecto de um quebramar em locais distintos é 

evidentemente díspar, pois as acções a considerar no seu dimensionamento diferem de 

local para local, por muito próximo que estes se encontrem.  

O facto do quebramar se encontrar em zonas cujo abrigo marítimo é naturalmente 

favorável, conduz a estruturas menos densas, com uso de blocos artificiais e/ou rocha de 

menores dimensões e custos menos elevados do que localizações que expõem a obra a 

um clima de agitação marítima intenso gerado em qualquer dos oceanos mundiais. 
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A Tabela 1 e a Tabela 2 compilam alguns exemplos de estruturas utilizadas a nível 

mundial ao longo dos anos, e os respectivos blocos de betão colocados. 

Para uma melhor comparação a nível europeu das soluções citadas na Tabela 1 e 

na Tabela 2, ilustra-se na Figura 2 a localização de algumas das cidades referidas. 

Tabela 1. Exemplos de quebramares com blocos artificiais (I) (CLI, 2008 e Pita, 1985). 

País Local Bloco Peso 
(t f) 

Ano de 
Construção 

Cabo Verde Vale de Cavaleiros Tetrápodo 6 - 

Espanha Bilbao Bloco Paralelepipédico 90 - 

Espanha Gijon Bloco Paralelepipédico 120 - 

Holanda Roterdão Blocos Cúbicos Antifer 39 e 43 - 

Japão Kalke Tetrápodo 16 - 

Portugal Funchal Tetrápodo 16 - 

Portugal Ponta Delgada Tetrápodo 25 - 

Itália Ajaccio Tetrápodo 15 1962 

Líbia Benghazi Harbour Stabit 32.5 1962 

EUA Ventura Tribar 10.7 1963 

França Antifer Bloco Cúbico Antifer 12 e 24 1963 

África do Sul East London Dolo 17.9 1964 

Noruega Berlevaag-Finnmack Tetrápodo 15 e 25 1964 

Canadá Etang du Nord Dolo 3.6 1973 

Dinamarca Hirtshals Harbour Dolo 8.6 1973 

EUA Crescent City Dolo 42 1973 

Kuwait Kuwait Harbour Dolo 0.5 e 1.4 1974 

Canadá Millerand Dolo 3.6 1975 

Hong Kong High Island Dolo 25 1975 

Arábia Saudita Jubail Harmour Dolo 5 1976 

Itália Gioia Tauro Dolo 15 e 30 1978 

Portugal Sines Bloco Cúbico Antifer 90 1979 

França Sète Acropode 9.6 1981 

Portugal Viana do Castelo Tetrápodo 36 1981 



Estruturas portuárias – possibilidades e desafios no dimensionamento de quebramares 

 

Página | 12 

 

Tabela 2. Exemplos de quebramares com blocos artificiais (II) (CLI, 2008 e Pita, 1985). 

País Local Bloco Peso 
(t f) 

Ano de 
Construção 

Bélgica Zeebrugge Cubos 25 e 40 1982 

Argélia Port D'Arzew El Djedid Bloco Cúbico Antifer 24 1983 

Espanha Algeciras Acropode 15 a 20 1995 

Espanha Port Bou Acropode 15 a 20 1995 

Espanha Tenerife Acropode e Ecopode 13 2000 

Itália Gela Core-Loc 9 a 11.5 2000 

Espanha Las Palmas Acropode 27 a 37 2001 

França Le Havre Acropode 3.5 a 20 2002 

Inglaterra Scarborough Acropode 15 a 20 2002 

Itália Chioggia Acropode 15 2003 

Argentina La Plata Core-Loc 2 a 4 2005 

Chile Arica Core-Loc 11.5 2005 

Itália Ortona Acropode 9 a 15 2005 

Itália Imperia Acropode 9 2005 

Tailândia Map Ta Phut Acropode 6 2005 

Índia Gangavaran Acropode 6 a 27.6 2006 

Tunísia Hammamet Acropode 15 2006 

Chile Loma Acropode 11.5 2007 

França Marselha Core-Loc 5 2007 

Marrocos Tanger Acropode 9 a 27 2007 

Martinica Fot-de-France Acropode 3.5 a 11.5 2007 

 

Analisando a Tabela 1, a Tabela 2 e a Figura 2, podem tirar-se algumas conclusões 

a nível de solução utilizadas: 

� Na costa norte dos países europeus, como são os casos de Gijon, Bilbao e 

Roterdão, as estruturas utilizadas possuem blocos de maiores dimensões 

do que na parte oposta do continente. Este factor deve-se essencialmente à 

exposição natural menos favorável, pois a proveniência da agitação 

marítima nesta parte do globo é maioritariamente de noroeste, o que 
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proporciona ondas com alturas significativas superiores, que influenciarão 

directamente na dimensão dos blocos a aplicar; 

� Em zonas cuja exposição é naturalmente desfavorável, como Gijon, Bilbao e 

Sines, acolhendo directamente o oceano Atlântico, possuem, além de 

unidades com dimensões consideravelmente superiores a locais menos 

expostos, blocos com características mais rígidas, como são o caso dos 

cubos Antifer e dos blocos paralelipípedos, que se baseiam essencialmente 

no seu peso próprio, e menos na ligação entre unidades; 

� Na generalidade dos casos, quando o país é banhado pelo oceano 

Atlântico, os blocos são de maiores dimensões do que quando comparados 

com os locais mediterrâneos. Isto deve-se ao facto das alturas de onda 

significativa serem superiores no primeiro caso. 

 Em suma, toda esta diversidade de soluções se deve ao facto de cada local 

possuir um conjunto de acções próprias, conduzindo assim a que não existam duas 

soluções idênticas. 

 

Figura 2. Localização de alguns portos da Europa e do Norte de África.  
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Relativamente a quebramares executados através de blocos de rocha natural, a 

Tabela 3 resume alguns exemplos mencionados em PIANC (2003). Ao contrário da 

situação ilustrada para o caso dos blocos artificiais de betão, para a rocha natural é 

possível observar, além das dimensões dos blocos colocados, a altura de onda de 

projecto, a profundidade do local da construção e o tipo de blocos empregues. 

Observa-se que existe uma relação de proporcionalidade entre a altura de onda e o peso 

dos blocos colocados, sendo o basalto o tipo de rocha mais utilizado nos casos 

ilustrados. 

Tabela 3. Exemplos de quebramares de berma intermédia efectuados com rocha natural 

(PIANC, 2003). 
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Islândia Bakkafjordur 4.8 10.5 Basalto 2.85 2.0 – 6.0 1983 

Islândia Helguvik 5.9 28.0 Basalto 2.85 1.7 – 7.0 1986 

USA St. Georg 6.4 8.5 Basalto 2.7 1.7 – 10.0 1987 

Islândia Husavik 4.0 9.7 Basalto 2.9 1.0 – 5.0 1989 

Islândia Akranes 3.8 11.7 Basalto 2.8 4.0 – 8.0 1991 

Islândia Skagastrond 3.5 8.0 Basalto 2.8 5.0 – 8.0 1992 

Islândia Bolungarvik 6.3 11.5 Basalto 2.8 4.0 – 10.0 1993 

Brasil Sergripe 4.0 12.7 Granito 2.8 1.0 – 4.0 1994 

Islândia Blonduos 4.8 9.5 Basalto 2.8 1.0 – 6.0 1994 

Islândia Olafsvik 4.4 10.7 Basalto 2.8 4.0 – 8.0 1995 

Islândia Dalvik 2.5 10.3 Basalto 2.8 1.5 – 4.0 1995 

Islândia Keflavik 3.7 19.5 Basalto 2.85 5.0 – 8.0 1996 
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3. AGITAÇÃO  MARÍTIMA 

3.1. ONDAS 

O movimento mais evidente na superfície dum qualquer oceano é o das ondas.  

 

Figura 3. Características principais de uma onda. 

Uma onda geralmente apresenta partes altas (cristas) e baixas (cavas). A diferença 

entre o nível das cristas e cavas é a altura da onda (H). A distância horizontal entre dois 

pontos homólogos consecutivos é o comprimento de onda (L). A relação entre o 

comprimento e a altura da onda chama-se declive da onda (H/L). O tempo que demora a 

passar uma onda completa é o período (T) da onda. A frequência (f) é o número de 

cristas que passa num dado ponto por unidade de tempo, e é igual a 1/T. A 

celeridade (C), consiste na velocidade com que a onda se propaga (Figura 3). 

Em Portugal continental, o Instituto Hidrográfico possui três bóias ondógrafo que 

executam registos de vários parâmetros das ondas, como a altura, a direcção e o 

período. 

Para Aveiro, a bóia mais próxima situa-se em Leixões, e tendo em conta que esta 

se encontra ainda um pouco afastada da costa, sem influência da batimetria dos fundos, 

pode assumir-se que os valores ali registados são exemplificativos de uma área que 

abrange todo o norte do país. 

A altura significativa é o parâmetro estatístico mais usual na caracterização da 

agitação marítima, no que diz respeito às alturas de onda. Define-se como a média do 

terço mais alto das alturas de onda que são registadas durante um período de 

determinada duração (no caso do Instituto Hidrográfico, a duração dos registos é de 10 

minutos). Difere da altura média, pois esta, como o nome indica, é a média de todas as 

alturas de onda presentes no registo (Instituto Hidrográfico, 2008). 
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a) Leixões. 

 

b) Sines. 

 

c) Faro. 

Figura 4. Registos da altura máxima e significativa das ondas, no ano de 2007 (Instituto 
Hidrográfico, 2008). 
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a) Leixões. 

 

b) Sines. 

 

c) Faro. 

Figura 5. Registos do período máximo e significativo das ondas, no ano de 2007 (Instituto 
Hidrográfico, 2008). 
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Como se pode observar no gráfico da Figura 4a), na zona de Leixões a altura de 

onda significativa, a qual interessa no dimensionamento das estruturas portuárias, não foi 

além dos 8.5m no ano de 2007, sendo que a média se situa entre 2 e 3m. 

Verifica-se uma diferença de alturas de onda de norte para sul em Portugal 

continental. Durante o ano de 2007, a altura de onda decresceu com o diminuir da 

latitude. Do gráfico da Figura 4b) pode retirar-se que a altura de onda significativa 

máxima no ano de 2007 ronda os 7m, bastante inferior àquela registada em Leixões. Em 

Faro, mais a sul, este valor diminui ainda mais, para valores máximos pouco superiores a 

5m, e em que a média ronda a unidade (Figura 4c). 

Outra variável importante é o período de onda, pois, através do seu valor, pode-se 

estimar outros parâmetros não menos relevantes. Como comprovam os gráficos 

referentes ao período de onda presentes na Figura 5, em termos de costa oeste, os 

valores não diferem muito, sendo ligeiramente superiores no norte do país, onde se 

registam valores médios próximos dos 8 segundos. Mais a sul, concretamente na costa 

algarvia, os valores já baixam para níveis inferiores a 5 segundos em média. 

Relativamente à direcção da agitação marítima na bóia de Leixões, tendo em conta 

os registos do ano de 2007 do Instituto Hidrográfico, resulta o gráfico ilustrado na Figura 

6, assim como os critérios utilizados na sua elaboração. 

Figura 6. Direcções da agitação marítima em Leixões, no ano de 2007. 

Como se pode observar, 91.8% das ondas chegam à região norte do país 

provenientes do quadrante entre norte e oeste, sendo que apenas as restantes 8.2% vêm 

de sul. Esta tendência é observada também na zona de Sines, o que leva a concluir uma 

certa homogeneidade na direcção das ondas que atingem a costa oeste de Portugal. 
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Obviamente, na zona de Faro, a direcção terá que ser necessariamente diferente. Nesse 

local, a grande maioria das ondas interage com a costa algarvia vinda de sudoeste. 

Em termos de classificação, as ondas podem ser de diferentes tipos, consoante a 

profundidade em análise (Araújo, 2007): 

� Ondas de águas profundas (deep water waves) - ocorrem quando a 

profundidade é maior que metade do comprimento de onda, não sendo por 

isso afectadas pelos fundos oceânicos; 

� Ondas de águas baixas (shallow water waves) - acontecem quando a 

profundidade é inferior a 1/20 do comprimento de onda. Incluem-se nesta 

categoria as ondas geradas pelo vento quando se aproximam da linha de 

costa, os tsunami e as ondas de maré geradas pela atracção do Sol e da 

Lua. A sua velocidade aumenta com a profundidade e a movimentação das 

partículas em águas pouco profundas é uma órbita elíptica muito achatada 

que se aproxima da oscilação horizontal. Esse movimento oscilatório pode, 

por isso, afectar o fundo do mar; 

� Ondas de transição (transitional waves) - existem quando a profundidade é 

inferior a metade do comprimento de onda mas maior que 1/20 do 

comprimento de onda. A sua velocidade é controlada em parte pelo 

comprimento de onda e em parte pela profundidade. 

Em termos genéricos, cada um deste tipo de ondas possui características próprias, 

que resultam em modos de análise distintos. A Tabela 4 resume algumas das 

características relevantes, consoante a localização em que a onda ocorre. 

Tabela 4. Resumo de algumas características de ondas, consoante a profundidade 

(Demirbilek e Vincent, 2002). 
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No caso concreto da determinação do comprimento de onda, pode constatar-se 

que, para águas transitórias, a fórmula é algo complexa, estando o valor que se quer 

determinar em ambos os lados da equação (equação implícita). Assim, e para facilitar a 

programação, Demirbilek e Vincent (2002) propõem um modelo aproximado, cujo erro 

máximo se aproxima dos 10% quando d/L se aproxima de 1/2: 












⋅
⋅π⋅

π⋅
⋅≈

gT

d4
tanh

2
Tg

L
2

22

 (1) 

3.1.1. FORMAÇÃO 

Quando se gera uma tempestade no mar, o tamanho das ondas aumenta com a 

velocidade do vento, com o fetch (área de interacção do vento com a superfície do 

oceano gerando ondas através do atrito) e com a duração da tempestade. As ondas 

continuam sob o efeito da tempestade, que após ultrapassarem essa zona passarão a 

swell, não sendo a partir desse momento guiadas pelo vento, mas sim sustentadas pela 

energia adquirida na intempérie. 

Quando as ondas se aproximam das margens oceânicas, onde a velocidade do 

vento diminui, estas podem deslocar-se a maior velocidade do que o vento. Nessa altura 

o declive da onda diminui e elas transformam-se em ondas com longas cristas 

designadas como swell.  

O swell pode deslocar-se ao longo de grandes distâncias sem perda significativa de 

energia. As ondas com maior comprimento serão aquelas que viajam mais depressa, 

porque, em águas profundas, a velocidade é função do comprimento de onda, como 

ilustra a Figura 7. 

 

Figura 7. Relações entre o comprimento, o período e a velocidade das ondas 
(Thurman, 1997). 
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Como atrás foi referido, na zona de Leixões, o período de onda significativo em 

média ronda os 8 segundos. Assim, por este gráfico, é possível concluir-se que, em 

regra, em Aveiro, o comprimento das ondas é perto de 100m e a celeridade é aproximada 

a 12m/s. 

 

Figura 8. Área de origem da ondulação e swell (Thurman, 1997). 

3.1.2. PROPAGAÇÃO 

Uma onda, na sua aproximação à costa, está sujeita a variados fenómenos de 

propagação, entre os quais a difracção, a refracção, a reflecção, o empolamento e a 

rebentação. Na interação com a praia ou estrutura portuária, a onda sofrerá ainda os 

fenómenos de espraiamento e refluxo. De seguida é efectuada uma breve referência a 

cada um destes fenómenos. 

3.1.2.1. DIFRACÇÃO DAS ONDAS 

 

A difracção pode definir-se como um encurvar das ondas em torno de obstáculos, 

permitindo que a ondulação penetre nos portos e por detrás de barreiras, ocorrendo uma 

transferência lateral de energia ao longo da crista (Figura 9). Este facto acontece porque 

qualquer ponto de uma onda pode ser uma fonte a partir da qual a energia se propaga 

em todas as direcções (Araújo, 2007). 

O estudo do problema da difracção é algo complexo, sendo por isso normal o 

recurso a modelos numéricos e físicos para a sua análise.  

Um dos principais objectivos com estes estudos é a determinação da altura de onda 

difractada, que pode ser expressa da seguinte forma (Sorensen, 1997): 
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O coeficiente de difracção, Kd, é função do ângulo entre o obstáculo/ondas 

incidentes, e obstáculo/ondas difractadas, e do quociente entre a distância atrás do 

obstáculo e o comprimento de onda que atravessa o obstáculo. Estes valores podem ser 

consultados em Sorensen (1997).  

 

Figura 9. Esquematização do fenómeno da difracção das ondas. 

Para uma mais fácil programação, foram desenvolvidas ao longo dos anos alguns 

modelos matemáticos capazes de fornecer, de forma simples e rápida, os valores de 

ábacos já desenvolvidos há algumas décadas. É o caso de Goda (1985), McCormick e 

Kraemer (2002) e Coelho (2005). Este último admitiu uma simplificação baseada nos 

resultados do ábaco apresentado em Sorensen et al. (2003): 
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Na equação (3), r representa a distância entre o local em análise e o ponto de 

difracção (geralmente a cabeça do quebramar). Na equação (5), θ  é o ângulo entre a 

direcção de propagação das ondas e a linha que une o ponto de difracção e o ponto em 

análise, enquanto α é o ângulo entre a direcção da propagação da onda e o elemento em 

estudo. 

3.1.2.2. REFLEXÃO DAS ONDAS 

 

Nem toda a energia das ondas é consumida quando atingida a linha de costa. Uma 

parede vertical, tal como um molhe, pode reflectir a ondulação de volta para o oceano, 

com pouca perda de energia (Figura 10).  

Nas condições de ondas perpendiculares ao obstáculo, a reflexão produz ondas 

estacionárias. Estas resultam de duas ondas com o mesmo comprimento, que se 

movimentam em direcções opostas. As partículas continuam a mover-se na horizontal e 

na vertical, mas não existe o movimento circular que se observa numa onda progressiva. 

Estas ondas são caracterizadas pela existência de linhas ao longo das quais não existe 

movimento vertical (linhas nodais). Nos antinodos há uma alternância entre subidas e 

descidas e a movimentação é inteiramente vertical (Figura 11). 

 

Figura 10. Esquematização do fenómeno da reflexão das ondas. 
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A altura da onda estacionária teoricamente pode atingir o dobro da altura da onda 

incidente, o que pode traduzir-se em problemas na estabilidade de navios junto a cais de 

acostagem. 

 

Figura 11. Ondas estacionárias (Thurman, 1997). 

Pelas leis da reflexão, o ângulo de reflexão deverá ser igual ao ângulo de 

incidência. As ondas reflectidas poderão interferir com as ondas incidentes, gerando um 

esquema bidimensional de interferência. Caso a incidência seja normal (α=90º) e o 

obstáculo constituído por um elemento vertical, ter-se-á reflexão total. 

Se as ondas incidirem num plano inclinado, com ângulo de inclinação β com a 

horizontal, haverá uma reflexão parcial da onda. A determinação da altura de onda após 

sofrer refracção pode ser determinada por (Sorensen, 1997): 

O coeficiente de reflexão Kre depende de inúmeros factores que influenciam a 

dissipação de energia no obstáculo reflector, como a rugosidade, a permeabilidade e a 

inclinação do talude, e será sempre um valor igual ou inferior à unidade, sendo por isso a 

altura de onda ao largo sempre maior ou igual à reflectida. 

De modo a facilitar a programação, evitando o uso de ábados, em Sorensen e 

Thompson (2002) é sugerida a seguinte fórmula para a determinação de Kre: 

Em que Ir é o número de Iribarren, que, segundo a mesma fonte, pode ser 

determinado por: 
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Os coeficientes a e b podem ser consultados em Sorensen e Thompson (2002), e 

dependem do tipo de material constituinte do manto resistente, da forma do talude, e do 

tipo de onda incidente.  

 

3.1.2.3. REFRACÇÃO DAS ONDAS 

 

A refracção caracteriza-se por um arquear das ondas e uma diminuição no seu 

comprimento quando os sistemas de ondulação "sentem o fundo" ao aproximarem-se da 

linha de costa. É pouco comum o ângulo de aproximação à praia ser exactamente 90°. 

Por isso, algumas zonas começarão a "sentir o fundo" mais cedo e atrasar-se-ão em 

relação ao resto da onda. Disso resulta uma curvatura da frente da onda que se designa 

como refracção da onda (Araújo, 2007). 

Na Figura 12 pode observar-se como uma topografia de fundo irregular atrasa 

certas partes da onda que se aproxima da costa. A refracção distribui a energia de uma 

forma desigual na praia. Se se construírem linhas perpendiculares à frente das ondas, e o 

espaçamento for de modo a que a energia nesses sectores seja sempre igual, obtêm-se 

linhas ortogonais que ajudam a compreender como a energia das ondas se distribui 

(Figura 12b). 

Figura 12. Fenómeno da refracção das ondas. 

A velocidade de propagação das ondas depende da profundidade d. Se uma onda 

progressiva tiver a sua linha de crista a formar um determinado ângulo com as curvas de 

nível do fundo do mar (batimétricas), a onda sofrerá uma deformação, porque as 

  

a) Caso real (Komar, 1998) b) Esquema (Thurman, 1997) 
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extensões da crista que se deslocam em águas de maior profundidade terão maior 

celeridade. A linha de crista de onda tenderá pois a deformar-se e a alinhar-se com as 

curvas de nível do fundo. 

Estes valores locais influenciam o projecto e as acções nos quebramares e nas 

obras acostáveis. Além disso, o fenómeno da refracção pode afectar a batimetria dos 

fundos. 

 

Figura 13. Variáveis respeitantes às fórmulas da refracção (Sorensen, 1997). 

Sorensen (1997) propõe a fórmula (9) para determinar o ângulo das ondas 

refractadas. 

A determinação do coeficiente de refracção poderá ser feita em função de B e B0 

e/ou α e α0, como mostra a seguinte fórmula (Sorensen, 1997 e Vincent et al., 2002):  

Por fim, a altura de onda refractada, Hr, pode ser determinada da seguinte forma 

(Sorensen, 1997): 
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Em que o valor de n varia entre 0.5 para águas profundas, e 1.0 para águas 

superfíciais (Sorensen, 1997): 

E k representa o número de onda: 

3.1.2.4. EMPOLAMENTO (SHOALING) 

 

O empolamento, como o nome sugere, é o fenómeno que resulta de um aumento 

da altura da onda aquando da chegada desta a zonas mais próximas da costa. Quando 

uma onda se aproxima de uma praia com uma incidência perpendicular, o seu 

comprimento de onda vai diminuindo como consequência da diminuição da velocidade de 

propagação, ao mesmo tempo que a sua altura vai aumentando. Este fenómeno deve-se 

essencialmente à diminuição das profundidades na chegada a locais próximos da costa 

(ECP, 2008). 

O valor da altura de onda após sofrer o fenómeno de empolamento, pode ser 

obtido, segundo Barbosa (2007), através da fórmula (14): 

Ks pode ser determinado com recurso à equação (15) (Vincent et al., 2002). 

Sendo Cempolamento o valor da celeridade no local onde se quer determinar a altura de 

onda, dependente da relação entre a profundidade e comprimento de onda no local. 

A evolução do coeficiente de empolamento pode ser representada na forma gráfica, 

como ilustra a Figura 14, da qual se conclui que para águas profundas (d/L>0.5), o efeito 

do empolamento não se faz sentir (Ks=1.0). Para valores de d/L inferiores a 0.19, o 

coeficiente de empolamento aumenta de forma exponencial até à rebentação, ou seja, 

quanto menos profundo for o local em análise, maior será a altura da onda proporcionada 

pelo empolamento. 
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Figura 14. Variação do coeficiente de empolamento em função da relação entre a 
profundidade e o comprimento de onda. 

 

3.1.2.5. REBENTAÇÃO (SURF) 

 

A altura de onda está limitada pela profundidade e pelo seu comprimento. Se uma 

onda possuir uma altura suficiente em função da profundidade onde se encontre, irá 

sofrer o fenómeno de rebentação.  

Para uma dada profundidade e período de onda, existe um limite para a altura da 

onda a partir do qual esta se torna instável. Este limite, para águas profundas é função do 

comprimento de onda, enquanto que para águas transitórias ou baixas, depende tanto da 

profundidade como do comprimento de onda. 

Em águas profundas, para um dado período de onda, a velocidade de uma 

partícula na crista é proporcional à altura da onda, mas para uma onda de pequena 

amplitude, a celeridade já se torna independente dessa mesma característica. Então, 

como a altura da onda aumenta, a velocidade de uma partícula na crista será 

eventualmente igual à celeridade,  acabando a onda por rebentar. 

Em águas pouco profundas, com a diminuição da profundidade, a velocidade de 

uma partícula na crista aumentará, enquanto que a celeridade abrandará, levando à 

instabilidade e consequente rebentação. 

Uma das formas mais expeditas de abordar a rebentação, em qualquer 

profundidade, é realizada pela seguinte equação (Miche, 1944): 
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Esta fórmula fornece boas indicações dos limites de rebentação para águas 

profundas, embora apenas aproximações razoáveis para águas superficiais, tendo em 

conta que ignora o efeito do fundo, que influencia tanto a assimetria como o abaixamento 

da onda. 

Para águas profundas, a equação (16) simplifica-se, pois a tangente hiperbólica de 

valores elevados tende para a unidade, vindo assim (Miche, 1944): 

Conclui-se portanto que a altura de onda máxima está limitada a um sétimo do 

comprimento de onda. 

Para águas pouco profundas, dado o diminuto valor do argumento da tangente 

hiperbólica, esta tende a igualar o seu próprio argumento, vindo assim (Miche, 1944): 

Facilmente se observa que para águas superficiais, a altura de onda máxima está 

condicionada pela profundidade do local. 

Estes factos são de extrema relevância para estruturas sujeitas à rebentação das 

ondas marítimas, como é o caso dos quebramares. A onda de maior altura que interage 

com a estrutura portuária, não depende da profundidade onde foi gerada, mas sim da 

profundidade à frente da estrutura. 

Existem diferentes critérios com o intuito de caracterizar o início da rebentação. Os 

mais usuais determinam que a rebentação surgirá quando (Veloso Gomes, 1995): 

� A zona frontal da crista assume a posição vertical; 

� As velocidades das partículas em posição de crista igualam a celeridade; 

� A pressão à superfície livre calculada pela equação de Bernoulli é 

incompatível com a pressão atmosférica; 

� A aceleração das partículas em posição de crista tende a “separar” as 

partículas da massa fluida; 

� A configuração da superfície livre aproxima-se de um ciclóide. 
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Existem, por outro lado, os seguintes quatro tipos de rebentação de ondas, como 

ilustra a Figura 15: 

� Ondas de rebentação progressiva (spilling breaker); 

� Ondas de rebentação mergulhante (plunging breaker); 

� Ondas de rebentação fluida ou de fluxo (surging breaker); 

� Ondas de rebentação colapsante (collapsing breaker). 

O tipo de rebentação que ocorrerá num dado local, com determinadas 

características, pode ser estimado em função do coeficiente de Iribarren, ξ0, no caso das 

ondas regulares (Smith, 2003): 

No caso das ondas irregulares, Burcharth e Hughes (2003b) mencionam que se 

pode utilizar ξ0m ou ξ0p, recorrendo a primeira ao comprimento de onda médio, e a 

segunda ao comprimento de onda de pico (equação 21 e equação 22). 

O coeficiente de Iribarren, segundo a mesma fonte, relaciona-se com o tipo de 

rebentação de acordo com as expressões presentes na Tabela 5. 

Tabela 5. Tipo de rebentação em função do coeficiente ξ (Smith, 2003). 

Tipo de Rebentação Valores de ξξξξ 

Onda de rebentação fuida ou de fluxo (Surging breaker) 5.30 >ξ  

Onda de rebentação colapsante (Collapsing breaker) 5.30.3 0 <ξ<  

Onda de rebentação mergulhante (Plunging breaker) 0.35.0 0 <ξ<  

Onda de rebentação progressiva (Spilling breaker) 5.00 <ξ  
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Figura 15. Tipos de rebentação das ondas. 

Esquemas de rebentação 
(Sorensen, 1997) 

Imagens exemplificativas (Thurman, 1997) 

Progressiva 

 

 

Mergulhante 

 
 

Fluida ou de Fluxo 

 
 

Colapsante 

 
 



Estruturas portuárias – possibilidades e desafios no dimensionamento de quebramares 

 

Página | 34 

 

Um método gráfico um pouco mais expedito para a determinação do tipo de 

rebentação, mas que considera as mesmas variáveis, é mencionado por Horikawa 

(1988), encontrando-se ilustrado na Figura 16. 

 

Figura 16. Método gráfico para a estimativa do tipo de rebentação. 

A rebentação progressiva ocorre em fundos quase horizontais, para declividades 

H0/Lo em geral superiores a 2% e é caracterizada pelo aparecimento e progressivo 

desenvolvimento de uma emulsão de água e ar (espuma) na zona frontal da crista 

(carneiros). Esta mantém uma configuração aproximadamente simétrica, e a energia é 

dissipada por turbulência (Komar, 1998). 

A rebentação mergulhante dá-se com uma acentuada e característica deformação 

da crista de onda (tipo voluta), instantes após a zona frontal da crista se tornar 

praticamente vertical. Essa deformação é tal, que se verifica o envolvimento de uma 

bolsa de ar, até que há uma projecção frontal da respectiva massa fluída e rápido 

emulsionamento de ar á superfície e em profundidade. Os fenómenos de turbulência são 

muito intensos, bem como as solicitações dinâmicas que provoca (Komar, 1998). 

Quando a rebentação ocorre em taludes com uma inclinação muito acentuada, 

pode ocorrer a denominada rebentação fluida ou de fluxo. Nas suas fases iniciais 

assemelha-se à rebentação mergulhante, mas então há como que um adiantamento da 

zona inferior da onda que leva ao colapso da crista (collapsing breaker). Os fenómenos 

de reflexão adquirem bastante importância neste tipo de rebentação. Noutras situações o 

referido colapso não é notório, havendo apenas um movimento de “vai e vem” (surging 

breaker) (Komar, 1998). 

O dimensionamento de algumas estruturas costeiras está dependente da onda de 

maior altura que interage com estas. É essencial conhecer não só essa altura, mas 
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também o tipo de rebentação. Para isso, pode recorrer-se ao ábaco da Figura 17, que 

tem em atenção a inclinação da zona costeira (US ACERS, 1984). 

 

Figura 17. Relação do tipo de rebentação e da altura de onda a que ocorre 
(US ACERS, 1984). 

Sabendo a altura da onda para a qual ocorre a rebentação, é possível, através do 

ábaco presente na Figura 18, determinar-se a que profundidade db esse fenómeno ocorre 

(US ACERS, 1984). 

 

Figura 18. Relação da profundidade a que ocorre a rebentação (US ACERS, 1984). 
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3.1.2.6. ESPRAIAMENTO E REFLUXO 

 

No planeamento e projecto de obras costeiras, o estudo do espraiamento e do 

galgamento é de relevante importância, já que condiciona as cotas máximas de 

coroamento das estruturas. Estas são determinantes nas estimativas de custos e na 

previsão dos riscos de segurança associados às soluções encaradas. 

Designa-se por espraiamento, R, a cota máxima atingida por uma onda marítima ao 

interagir com uma praia ou estrutura costeira (Figura 21). A cota é medida na vertical e 

tem por referência o nível de repouso, como ilustra a Figura 19. Este fenómeno é 

geralmente denominado pelo termo anglo-saxónico run-up. 

 

Figura 19. Definição de espraiamento e as suas variáveis (Sorensen, 1997). 

A determinação do valor de R pode ser efectuada indirectamente com o recurso ao 

ábaco representado na Figura 20 (US ACERS, 1984). 

 

Figura 20. Relação do valor do espraiamento com as características da onda e da inclinação 
do talude (US ACERS, 1984). 
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Sabendo H0, torna-se simples obter R. Mas esse valor terá ainda que ser corrigido 

pelo factor de espraiamento r’, que depende das condições superficiais do fundo em que 

este fenómeno ocorre. A Tabela 6 resume alguns dos factores de espraiamento 

habituais. 

Tabela 6. Factores de espraiamento para vários tipos de fundo (Battjes, 1970). 

Condições superficiais do fundo r’ 

Placas de betão 0.9 

Blocos basálticos 0.85 – 0.9 

Relva 0.85 – 0.9 

Uma camada de enrocamento sobre base impermeável 0.8 

Pedras colocadas ordenadas 0.75 – 0.8 

Pedras redondas 0.6 – 0.65 

Pedras colocadas desordenadas 0.5 – 0.6 

Duas ou mais camadas de enrocamento 0.5 

Blocos artificiais (Tetrápodo, etc) 0.5 

 

 

Figura 21. Espraiamento (run up). 
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Aquando da ocorrência da rebentação, uma outra variável importante no 

dimensionamento de estruturas costeiras, é sem dúvida o comprimento que esta atinge, 

Xp, como mostra a Figura 22. 

 

Figura 22. Comprimento da onda de rebentação, Xp (Sorensen, 1997). 

Para isso, pode recorrer-se às duas seguintes equações, sendo que a primeira se 

refere a zonas de rebentação cuja encosta é plana, e a segunda a locais com barras 

submersas (Sorensen, 1997): 

 

O culminar da onda na costa, além do fenómeno de espraiamento, gera também 

um outro, denominado refluxo. Em regra, a onda termina a sua viagem num talude com 

uma certa inclinação, e transmite a este a sua energia cinética conseguindo atingir níveis 

mais elevados do que possuía anteriormente, baixando esse valor no percurso para fora 

do talude, sendo esta fase a do refluxo. 

O refluxo máximo (run-down), é a cota mais baixa atingida na interacção 

onda/costa. Este valor poderá ser positivo ou negativo em relação ao nível de repouso 

inicial, pois após o espraiamento, a água poderá possuir uma dada energia que lhe 

permita descer abaixo do seu nível médio. 
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Figura 23. Representação esquemática do espraiamento e refluxo (Burcharth e Hughes, 
2003b). 

3.1.3. ESTUDO DAS ONDAS EM MODELO 

Quando existe agitação irregular, o dimensionamento em termos de cota de 

coroamento tem que ser um processo progressivo, pois ou existem dados representativos 

de séries temporais longas, ou então tem que se ir adaptando a estrutura ao local, 

correndo o risco de sofrer alguns galgamentos e grandes espraiamentos durante a sua 

construção. 

Em modelo, pode estudar-se com mais cuidado, logo desde o início do projecto, 

importantes aspectos predominantemente físicos (rugosidade, permeabilidade, 

profundidade relativa, declividade, rebentação, campos de velocidades e pressões), os 

efeitos de escala e a verificação de obras construídas segundo critérios de agitação 

regular. A regularidade faculta ainda a possibilidade de simular configurações limites de 

grupos e sequências de ondas, servindo de base comparativa. 

3.2. MARÉS 

As marés são, provavelmente, o fenómeno marítimo que o homem mais domina. 

Consegue prever, com um elevado grau de rigor, alturas, horas e duração de cada tipo 

de maré, mesmo que essa antevisão seja feita com um grande intervalo de tempo. 

O Zero Hidrográfico (Z.H.), é a referência vertical hidrográfica adoptada em 

Portugal, e coincide com a cota da mais baixa das baixa-marés ocorridas. Este é de 

extrema importância, pois todas as cotas nos portos e estruturas portuárias a ele se 

referem, e não ao nível médio. O valor corrente para o Z.H. em Portugal é de 

aproximadamente 2m abaixo do nível médio das águas. 

Por maré astronómica ou simplesmente maré, designa-se normalmente a oscilação 

periódica do nível das águas, devida às acções atractivas da lua e do sol. Nas marés 

semi-diurnas, o seu período é da ordem das 12 horas (mais precisamente 12.42 horas 

solares que equivalem a meio dia lunar), ocorrendo duas preia-mares e duas baixa-mares 
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por dia lunar. Em certos locais existe uma única preia-mar e uma única baixa-mar, 

denominando-se assim maré do tipo diurno (Araújo, 2007). 

 

Figura 24. Características das marés. 

As características das marés num porto interessam especialmente pelos níveis de 

estofa. A preia-mar condiciona as cotas superiores das estruturas de protecção e das 

estruturas acostáveis, enquanto a baixa-mar regula as cotas de serviço dos canais de 

acesso, das bacias de estacionamento ou manobra e das bacias de acostagem (Rita, 

1995). 

As marés estão intimamente ligadas a questões astrológicas, embora existam 

outros factores que as possam condicionar. Caso disso são a ocorrência de ventos fortes 

na direcção mar-terra, que podem originar o aumento do nível da água num local da 

costa ou num estuário, designado por wind set-up. Por outro lado, as pressões 

atmosféricas podem também causar desníveis de marés, pois baixas pressões conduzem 

à elevação do nível de água, e altas pressões exactamente ao oposto. Nesta situação, o 

caso mais gravoso é aquando das baixas pressões, ao qual se pode associar uma subida 

das águas de alguns centímetros, denominando-se este fenómeno por storm surge (Rita, 

1995). 

Se houver registos de marés durante um período suficientemente longo é possível 

isolar conjuntamente os dois aspectos atrás referidos, wind set-up e storm surge, das 

marés astronómicas e estudar estatisticamente as suas características. Não os havendo, 
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é possível utilizar-se modelos numéricos baseados em campos barométricos ou de vento 

(Rita, 1995). 

As marés podem ser definidas de acordo com um porto de referência, existindo 

posteriormente tabelas de concordância de marés, que permitem o conhecimento 

convertido da altura de maré e hora a que ocorre, para todos os outros locais adjacentes. 

No caso do Porto de Aveiro, estes fornecem as alturas e horas das marés para todo o 

ano na Barra da cidade, indicando também as conversões tanto de horário como de 

altura para os diversos locais do distrito. 
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4. QUEBRAMARES 

4.1. INTRODUÇÃO 

Em termos gerais, os quebramares podem englobar-se em dois grandes grupos: 

quebramares naturais e quebramares artificiais. A formação dos primeiros deve-se 

exclusivamente a condições naturais, enquanto os segundos são projectados e 

executados por meios humanos. 

A concepção do perfil transversal de um quebramar não reúne o consenso total dos 

especialistas, porque existem várias formas, tamanhos, e materiais a utilizar que alternam 

de eficácia consoante o local, as condições naturais, ou somente o projectista. 

Um quebramar, natural ou artificial, cuja ligação à terra é fisicamente existente, 

denomina-se quebramar enraizado. Em oposição, aquele que se encontra separado da 

linha de costa nomeia-se quebramar destacado. Quando o seu paramento interior é 

parcial ou totalmente utilizado em operações de carga e descarga de navios, ou quando 

tem funções de encaminhamento de correntes, o quebramar é também designado por 

molhe (Pita, 1985). 

Este trabalho focará essencialmente aspectos relacionados com o 

dimensionamento e execução de quebramares artificiais. 

4.2. TIPOS DE QUEBRAMAR 

Tradicionalmente os quebramares eram executados à base de enrocamentos 

lançados de modo a criar um aglomerado de secção transversal trapezoidal, cujos lados 

tinham as inclinações do talude natural do material constituinte do enrocamento. A este 

tipo de quebramar, que a evolução das técnicas empregues e o avanço tecnológico têm 

permitido melhorar, em especial graças à substituição dos enrocamentos por blocos de 

betão de formas especiais, designa-se quebramar de talude (Figura 25a). Neste tipo de 

estruturas a onda perde energia por rebentação, por atrito e pela formação de uma 

emulsão ar-água, sendo reflectida para o largo a restante energia (Pita, 1985). 

Outro tipo de quebramar é denominado de parede vertical (Figura 25b), formado, 

como o nome indica, por uma parede geralmente perpendicular à base, impermeável, 

onde a onda é reflectida para o largo sem rebentação. Este quebramar é normalmente 

fundado por um enrocamento sobre o qual são assentes caixões ou blocos, em regra de 

betão. A principal desvantagem deste tipo de estruturas, é o facto de sofrerem uma ruína 
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abrupta se a acção actuante exceder determinado valor para a qual foram projectados 

(Pita, 1985). 

  

a) Quebramar de talude b) Quebramar de parede vertical 

  

c) Quebramar misto d) Quebramar de estrutura mista 

  

e) Quebramar de berma intermédia f) Quebramar de caixões celulares 

 
 

g) Quebramar de caixões celulares com 
parede frontal perfurada 

h) Quebramar de blocos 

Figura 25. Perfis tipo de quebramares. 
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Um outro tipo de estrutura conjuga os dois anteriores, e é nomeado de quebramar 

misto (Figura 25c), ou seja, até uma dada cota é executado em talude, onde se inicia 

uma parede vertical que suportará a agitação marítima. Assim, para determinadas alturas 

de onda, este quebramar comporta-se como talude, e para alturas superiores funciona 

como parede vertical (Pita, 1985). 

Os três distintos tipos de estruturas referidos, é usual designarem-se por 

quebramares convencionais ou tradicionais (Pita, 1985). 

Existe também um caso particular do quebramar misto, intitulado de quebramar de 

estrutura mista (Figura 25d), em que a parede vertical, de reduzidas dimensões, somente 

é executada no topo superior da estrutura, para evitar o galgamento. 

Uma variante do quebramar de talude é denominado de quebramar de berma 

intermédia (Figura 25e), que, como o nome indica, tem como principal diferença possuir 

uma “segunda” berma a meio do talude anterior (PIANC, 2003). 

Por outro lado, existem soluções de estruturas aligeiradas, como por exemplo as 

estruturas em caixões celulares de betão armado (Figura 25f), que têm, geralmente, 

formas prismáticas ou cilíndricas, constituídas por células, com paredes e lajes de fundo 

em betão armado ou pré-esforçado, que posteriormente serão preenchidas com material 

adequado, podendo ser água, areia, ou outro. Sobre este elemento é efectuada a 

superstrutura de solidarização das diversas células mencionadas. Este tipo de estruturas 

é utilizado em quebramares, mas também em cais contínuos ou em obras de acostagem 

(Veloso Gomes, 1986b). 

Uma variante dos quebramares executados através de caixões celulares de betão 

armado, é aquele que possui como parte frontal uma parede vertical perfurada (Figura 

25g), com o intuito de fazer passar parte da energia das ondas, e também fazer diminuir 

o efeito de reflexão das ondas (Burcharth e Hughes, 2003a). 

Um tipo de quebramares com carácter bastante mais rígido, é denominado 

quebramar de blocos (Figura 25h). É executado com blocos pré-fabricados colocados 

sobrepostos, geralmente com maiores dimensões na parte inferior, depois solidarizados 

in situ através de uma estrutura de betão (Burcharth e Hughes, 2003a). 

Tendo em conta o carácter permanente, questões técnicas e os custos que uma 

obra deste tipo envolve, recentemente foram desenvolvidas estruturas para o mesmo fim 

das anteriores mas com diversas modificações. Designam-se por estruturas não 

convencionais, e têm como características principais o facto de serem, em regra, 

deslocáveis, consideravelmente mais leves e baratas. No entanto, estas não suportam as 

elevadas agitações marítimas que por vezes ocorrem em zonas portuárias, sendo por 
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isso apenas utilizadas em zonas abrigadas, para permitir a fácil circulação de 

embarcações de pequeno porte (Pita, 1985). 

Existem variados tipos e formas de estruturas não convencionais, destacando-se os 

quebramares de ar comprimido e os flutuantes. Estes últimos, podem ter formas diversas, 

e, segundo Sorensen (1997), podem agrupar-se em três grandes grupos: 

 

a) Prism 

 

b) Catamaran 

 

c) Flexible Assembly 

Figura 26. Perfis tipo de quebramares flutuantes. 

� Prism – é constituído geralmente por caixas de betão enchidas com material 

flutuante e axialmente unidas por conectores flexíveis (Figura 26a); 

� Catamaran – é uma variação do grupo anterior, embora consiga para a 

mesma massa, uma melhor estabilidade à agitação das ondas devido ao 

seu aligeiramento central. Possui também um melhor desempenho na 
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dissipação da energia das ondas, devido à sua configuração e interacção 

dupla com a água (Figura 26b); 

� Flexible Assembly – é executado através de unidades flutuantes que se 

ligam através de conectores flexíveis. O mais comum exemplo deste tipo de 

quebramar é feito através de pneus próprios ligados entre si, que fornecem 

além de uma boa estabilidade, uma elevada flexibilidade para conseguir 

suster maiores alturas de onda (Figura 26c). 

Quando a cota de coroamento do quebramar é sempre superior ao nível da água, 

estes denominam-se não galgáveis. Na situação contrária, a água poderá submergir a 

estrutura por completo, e por isso intitulam-se galgáveis. 

Existe um caso particular de quebramar galgável, cujo projecto já coloca a cota de 

coroamento inferior ao nível da baixa-mar, para assim a estrutura estar constantemente 

submersa (Figura 27). Este tipo de estruturas tem como finalidade somente provocar a 

rebentação das ondas, podendo por isso possuir um corpo menos rígido que as 

anteriores, dado que não irão absorver directamente a energia de rebentação das 

mesmas (Pita, 1985). 

 

Figura 27. Perfil tipo de um quebramar submerso. 

4.2.1. CONSTITUIÇÃO DO PERFIL TRANSVERSAL  

Vulgarmente, cada referência bibliográfica assume as suas próprias designações 

no que diz respeito às partes constituintes de um quebramar de talude. Assim, com a 

intenção de clarificar o texto deste trabalho, apresenta-se uma proposta de designações 

e respectivos significados, exemplificados esquematicamente na Figura 28 (Pita, 1985). 

� Talude anterior  – zona do quebramar que resiste directamente à acção 

das ondas provenientes do largo; 

� Manto resistente  – faixa externa do talude anterior, sobre a qual se dá o 

embate directo das ondas. É constituída por blocos (naturais ou 

artificiais), em geral colocados em duas camadas, sendo designada por 
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primeira camada a superior e por segunda camada a inferior. 

Normalmente não atinge o fundo, terminando a uma profundidade que 

não excede 1.5xH (sendo H a altura de onda de projecto); 

� Filtros  – zona constituída por uma ou mais camadas de enrocamentos 

seleccionados, de pesos iguais ou diferentes, destinada a evitar a saída 

de finos do núcleo e a aumentar a porosidade do talude anterior; 

� Núcleo  – zona de enchimento, localizada no interior do quebramar e 

geralmente constituída por enrocamento  “todo-o-tamanho” (TOT); 

� Risberma, patamar de apoio ou banqueta  – remate inferior do manto 

resistente, constituído por um prisma de enrocamento; 

� Coroamento  – linha (ou superfície) constituída pelos pontos de cota 

máxima do quebramar; 

� Berma ou plataforma superior  – superfície horizontal de coroamento 

do talude anterior. Termina na superstrutura no caso do quebramar de 

estrutura mista; 

� Superstrutura  – bloco de betão ou de alvenaria, em regra maciço, de 

coroamento de um quebramar misto, destinado a facilitar o acesso e, no 

caso de quebramares de estrutura mista, a reduzir os galgamentos; 

� Muro-cortina  – parte da superstrutura destinada a reduzir o galgamento. 

A sua superfície anterior pode funcionar como deflector do jacto de 

galgamento; 

� Talude posterior  – zona do quebramar do lado da área abrigada. 

 

Figura 28. Designações de um perfil tipo de um quebramar de talude. 
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4.2.2. CONFIGURAÇÕES EM PLANTA 

Um quebramar tem ao longo do seu desenvolvimento algumas zonas cujo 

dimensionamento requer alguns cuidados especiais. São os chamados pontos 

singulares, de que são exemplo o enraizamento, a cabeça e as curvas (ilustrados na 

Figura 29). São onde o projectista terá que ter muita atenção, pois geralmente são locais 

de deterioração rápida ou até de desagregação total de algum dos elementos. 

A escolha do tipo de quebramar a utilizar é algo complexo e onde entram múltiplas 

variáveis que o projectista terá que ter em conta. Quando este inicia o projecto, terá que 

optar por um tipo de perfil consoante as características presentes no local (agitação 

marítima, profundidade do local, material do fundo), mas também exteriores à obra (grau 

de abrigo pretendido, disponibilidade de materiais, manutenção e funções que o 

quebramar desempenhará ao longo da sua vida útil). A Tabela 7 resume, segundo Pita 

(1985), algumas das possibilidades existentes e as alternativas a utilizar ou a evitar. 

A instabilização de um quebramar de talude aparece, em geral, associada à 

deterioração do manto resistente, embora nalguns casos possa ser causada pela 

instabilização de outras zonas da estrutura. 

 

Figura 29. Pontos singulares de um quebramar (configuração em planta). 
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Tabela 7. Selecção do tipo de quebramar a utilizar (Pita, 1985). 

Condições Características Tipo de quebramar aconsel hado 

Ambiente 

Água 
Doce Qualquer tipo de quebramar 

Salgada 
Não usar estruturas de madeira ou de 
aço, excepto em estruturas provisórias 

Maré 

Se a amplitude da maré for muito grande, 
é desaconselhável o emprego de 

quebramares de talude. São preferíveis os 
quebramares verticais ou mistos  

Profundidade 
(em relação ao 

nível médio) 

Menos de 9m Qualquer tipo de quebramar 

Mais de 12m Não usar caixões de betão armado 

Mais de 15m Não usar estruturas celulares  

Mais de 20m Quebramar de talude ou mistos 

Se a 
profundidade 
for inferior à 

de rebentação 
(atingido pela 

onda na 
rebentação ou 
já rebentada) 

Qualquer tipo de quebramar 

Fundação 

Rochosa 
Não usar estruturas que necessitem de 

encastramento na rocha 

Arenosa ou de material 
não-consistente, onde sejam de 

esperar assentamentos da 
estrutura 

Usar um quebramar de talude, no caso de 
outros factores locais não o tornarem 

desaconselhável  
Não usar quebramares verticais 

Grau de abrigo 
pretendido 

Onde não for necessário dissipar totalmente a energia da agitação incidente, 
considerar: 

- Quebramar vertical 
- Quebramar submerso (de talude ou vertical) 

Disponibilidade 
dos materiais 

Deve ter-se em conta a disponibilidade no local de betão, aço ou rocha. Em 
geral, o emprego de estruturas de enrocamento só se justifica se no local 

existirem grandes quantidades de rocha maciça, não fracturada e resistente à 
corrosão. Os quebramares verticais são, de entre os tradicionais, aqueles que 

requerem menor quantidade de enrocamento. 

Manutenção 

O custo de manutenção de um quebramar de talude é em geral superior à dos 
outros tipos de quebramar. Contudo, as consequências de danos ocasionais 
não são graves, sendo fáceis de reparar. A ruína de um quebramar vertical é 

abrupta e de difícil reparação. 

Funções do 
quebramar 

Molhe Quebramar vertical ou de estrutura mista 

Estabilidade da linha de costa  
Quebramar de talude, a menos que outros 

factores o tornem desaconselhável 

Onde a largura da entrada do 
porto deve ser maximizada 

Quebramar vertical ou de estrutura mista 
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4.3. MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento de quebramares de taludes, em particular do seu manto 

resistente, é efectuado com base em fórmulas empíricas de cálculo, que permitem 

estimar o peso dos blocos que o constituem e que deverão resistir às diferentes 

solicitações, nomeadamente a agitação marítima. 

O dimensionamento de um quebramar possui duas fases distintas: 

� Dimensionamento hidráulico; 

� Dimensionamento estrutural. 

No primeiro define-se a implantação, o comprimento da obra e a cota de 

coroamento necessários para conseguir o abrigo desejado. No segundo determina-se a 

geometria da estrutura e os pesos dos blocos, que podem ser enrocamento de pedra ou 

betão, necessários para resistir às forças de projecto (Pita, 1985).  

Até à década de 30, segundo Pita (1985), o projectista apenas se podia basear na 

experiência e na comparação com outros quebramares já construídos, cujas acções ele 

considerasse similares. Em 1933, surgiu, através do espanhol Castro, a primeira proposta 

concreta para o dimensionamento dos blocos do manto resistente, embora apenas cinco 

anos mais tarde, com Iribarren, se tenha conseguido a aceitação global relativamente ao 

referido cálculo. 

A meio do século XX, mais precisamente em 1950, surgiu o primeiro bloco de betão 

para colocação no manto resistente de um quebramar de talude, denominado tetrápodo. 

Assim, todo o processo de dimensionamento teve que ser revisto, dado que todas as 

propostas até então desenvolvidas deixavam de fornecer valores aceitáveis, sendo que 

investigações sobre a estabilidade de quebramares mostravam as limitações técnicas da 

fórmula de Iribarren, a mais utilizada até então. Por conseguinte, não foi de estranhar o 

aparecimento de variadíssimas fórmulas que englobavam o tipo de bloco a colocar no 

quebramar, embora, segundo Pita (1985), apenas a de Hudson conseguiu atingir o 

consenso geral. A Tabela 8 resume algumas das propostas. 

Com o aparecimento do tetrápodo, inicia-se o lançamento de blocos artificiais de 

betão de formas variadas e cujo princípio de funcionamento já não se baseava 

exclusivamente no peso próprio. É também no início da década de 50 que se verifica uma 

grande evolução na Hidráulica Marítima, traduzida nomeadamente num aumento quer do 

número de pessoas dedicadas ao seu estudo, quer do número de instalações de ensaio 

(Pita, 1985). 
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Tabela 8. Propostas de dimensionamento do peso dos blocos a colocar no manto resistente 

de um quebramar de talude (Pita, 1985). 

Autor País Ano Fórmula 
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4.3.1. PESO DOS BLOCOS A COLOCAR NO MANTO RESISTENTE 

De todas as fórmulas conhecidas para o cálculo do peso dos blocos do manto 

resistente, segundo Pita (1985), apenas as desenvolvidas por Iribarren e por Hudson 

tiveram aceitação generalizada, sendo aquelas que ainda hoje os projectistas utilizam. 

� Fórmula de Iribarren (1938): 

Na expressão, K é o coeficiente de Iribarren, em função do tipo de bloco. Este 

coeficiente foi determinado por Iribarren com base na experiência dos quebramares de 

Orio (enrocamento de 3 toneladas e densidade 2.65 com talude de 1.3:1, onde K=0.0148 

tf/m3) e de Artha de Sam Juan de Luz (blocos de betão de 42 toneladas, densidade 2.1, 

talude de 5:1, onde K=0.0187 tf/m3), tendo proposto os valores presentes na Tabela 9. 

Tabela 9. Valores de K consoante os blocos utilizados (Pita, 1985). 

Tipo de Bloco K  
(t f/m

3) 

Blocos de enrocamento 0.015 

Blocos de betão 0.019 

 

� Fórmula de Iribarren generalizada (1953): 

Com o aparecimento de novos tipos de blocos de betão, Iribarren constatou que a 

hipótese de considerar unitário o coeficiente de atrito introduzia grandes erros no cálculo 

do peso desses blocos. Para obviar a esta limitação, propôs uma generalização da sua 

fórmula. 

Em que µ é obtido através da equação (27), sendo φ o ângulo de atrito dos blocos. 
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Para k’ e µ Iribarren propôs os valores presentes na Tabela 10. 

Tabela 10. Valores das variáveis k’ e µ consoante os blocos utilizados (Pita, 1985). 

Tipo de Bloco k' (t f/m
3) µ 

Enrocamento 0.43 2.38 

Bloco Paralelepipédico 0.43 2.84 

Tetrápodo 0.656 3.47 

 

� Fórmula de Hudson (1958): 

Na fórmula de Hudson, KD é um coeficiente de estabilidade que depende de vários 

factores, como o material constituinte dos blocos, o tipo de blocos, o tipo de superfície, a 

interligação entre blocos, o número de camadas do manto resistente, a localização do 

perfil, a zona onde se encontra, o ângulo do talude com a horizontal e a percentagem de 

blocos deslocados permitida. O seu valor varia consoante a bibliografia e os testes 

efectuados. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), por exemplo, realizou 

ensaios onde obteve valores para este coeficiente (Pita, 1985). Tome-se como exemplo 

os dolos, que o LNEC indica para colocação no tronco do quebramar numa zona de 

rebentação o valor para KD de 15.0, enquanto em US ACERS (1984), o valor aumenta 

para 15.8 (variação de cerca de 5%).  

Segundo a U.S. Army Corps Engineering Research Center (1984), os valores de KD 

a utilizar resumem-se na Tabela 11. 

Mais recentemente, segundo a Concrete Layer Innovations (2008), e tendo como 

base os blocos de betão por eles executados, os valores de KD de referência são 

indicados na Tabela 12. 

É necessário ter em atenção que todas as fórmulas atrás mencionadas apenas 

deverão ser aplicadas na fase de pré-dimensionamento, devendo posteriormente ser 

executados modelos físicos e/ou numéricos capazes de simular, com o rigor possível, as 

condições reais do local onde se irá situar o quebramar. Só perante os resultados desses 

ensaios é que o projectista poderá optar pelo peso dos blocos a colocar na estrutura. 
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Tabela 11. Valores de KD consoante o tipo de blocos (US ACERS, 1984). 

Tipo de bloco 
Tronco Cabeça 

Zona 
exposta 

Zona 
abrigada 

Zona 
exposta 

Zona 
abrigada 

Rocha - arredondada 1.2 2.4 1.1 1.9 

Rocha - angular 2.0 4.0 1.6 2.8 

Rocha - paralelepípedos 7.0 – 20.0 8.5 – 24.0 - - 

Enrocamento 2.2 2.5 - - 

Dolos 15.8 31.8 8.0 16.0 

Tetrápodo 7.0 8.0 4.5 5.5 

Tribar 9.0 10.0 7.8 8.5 

 

Tabela 12. Valores de KD consoante o tipo de blocos (CLI, 2008). 

Tipo de Bloco Tronco Cabeça 

Acropode 15.0 11.5 

Acropode II 16.0 12.3 

Core-Loc 16.0 13.0 

 

 

Figura 30. Modelo físico de um quebramar no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 
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4.3.2. ESPESSURA DO MANTO RESISTENTE 

A espessura do manto resistente, re, depende do número de camadas de blocos 

constituintes do mesmo, n, do peso e peso específico dos blocos, mas também de um 

coeficiente de forma determinado empiricamente. Assim, vem (Pita, 1985): 

A dimensão característica, ea, é função do volume e da forma do bloco (Pita, 1985): 

O coeficiente de forma, k∆, é determinado com recurso a processos empíricos. 

Burcharth e Hughes (2003b), propõem os valores indicados na Tabela 13, consoante o 

material utilizado. 

Tabela 13. Valores de K∆ em função dos blocos (Burcharth, Hughes, 2003b). 

Tipo de Bloco Coeficiente K ∆ 

Acropode 1.51 

Core-Loc 1.51 

Dolo 0.94 

Tribar (colocação normal) 1.02 

Tribar (colocação uniforme) 1.13 

Tetrápodo 1.04 

Cubo Antifer 1.10 

Rocha (acabamento rugoso) 1.00 

Rocha (acabamento liso) 1.02 

 

Assim, como conclusão, pode escrever-se (Burcharth, Hughes, 2003b): 
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4.3.3. NÚMERO DE CAMADAS DO MANTO RESISTENTE 

Segundo a Naval Facilities Engineering Command (1968) quando se trata de um 

manto resistente efectuado em blocos de enrocamento, este deve ser feito com recurso a 

três ou quatro camadas. Actualmente, estes valores estão um pouco além do que 

normalmente é executado em obra. Hoje, com os meios mecânicos à disposição para a 

elaboração de enrocamento à medida do projectista, conseguiu-se diminuir este valor 

para cerca de duas camadas, embora em certos casos, esporadicamente se possa 

executar três ou mais. 

Em termos de blocos de betão, o usual são as duas camadas, embora a partir dos 

anos 80, com o aparecimento do tipo de bloco denominado acropode, esta regra deixou 

de ser completamente inflexível. Este bloco conseguiu revolucionar o número de 

camadas no manto resistente, reduzindo esse valor até à unidade. Presentemente no 

mercado existem alguns concorrentes directos de uma só camada, embora os mais 

importantes sejam o core-loc e a segunda versão do acropode, o acropode II. 

4.3.4. NÚMERO DE BLOCOS POR UNIDADE DE ÁREA 

Tendo em conta que a dissipação da energia de uma onda num quebramar se dá 

através da turbulência criada na sua passagem pelos vazios existentes entre blocos, a 

porosidade adquire características essenciais na eficácia da estrutura. Logo, um manto 

resistente bastante poroso, além de ser capaz de dissipar uma maior quantidade de 

energia das ondas, consegue economizar significativamente o volume de betão aplicado. 

A porosidade depende não só da forma do bloco, mas também de como estes são 

colocados entre si, ou seja, depende do número de elementos colocados por unidade de 

área, Na. 

Burcharth e Hughes (2003b), propõem um valor de porosidade para cada tipo de 

bloco artificial, tendo em conta o volume de cada unidade (V) e o número de camadas 

existente no manto resistente (n), como se encontra ilustrado na Tabela 14. 

Conhecido o valor da porosidade, facilmente se determina o número de blocos a 

colocar por unidade de área no manto resistente (Burcharth e Hughes, 2003b): 
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Tabela 14.   Porosidade consoante os blocos utilizados e o número de camadas do manto 

resistente (Burcharth e Hughes, 2003b). 

Tipo de Bloco n Porosidade (%) 

Acropode (V < 5m3) 1 57 

Acropode (5m3 < V < 12m3) 1 59 

Acropode (12m3 < V < 22m3) 1 62 

Core-Loc (V < 5m3) 1 60 

Core-Loc (5m3 < V < 12m3) 1 63 

Core-Loc (12m3 < V < 22m3) 1 64 

Dolo 2 56 

Tribar  (colocação normal) 2 54 

Tribar (colocação uniforme) 1 47 

Tetrápodo 2 50 

Cubo  (modificado) 2 47 

Rocha  (acabamento rugoso) 2 37 

Rocha (acabamento rugoso) ≥3 40 

Rocha (acabamento liso) 2 38 

4.3.5. COTA DE COROAMENTO 

A cota de coroamento num quebramar está directamente dependente do tipo de 

coroamento da estrutura, e da frequência e intensidade com que esta poderá ser 

galgada.  

Segundo Pita (1985), no caso de quebramares sem superstrutura e supondo que 

não é aceitável o galgamento da obra, a cota de coroamento deverá ser superior ao 

espraiamento máximo.  

O valor do espraiamento, como foi mencionado no capítulo 3, pode ser obtido 

através de ábacos, corrigido posteriormente por um factor de correlação, r’. Com o intuito 

de facilitar a programação, Battjes (1974) menciona uma proposta para a determinação 
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do valor de run-up excedido em apenas 2% dos casos, para uma situação onde a 

encosta de interacção seja impermeável: 

O valor de ξ, segundo Burcharth e Hughes (2003b), pode ser considerado ξ0 para 

ondas regulares, e ξ0m ou ξ0p para ondas irregulares. Por vezes é admitido Hi=Hb, 

resultando ξb, considerando assim a rebentação na interacção da onda com o quebramar. 

Os valores de A e C foram obtidos por Burcharth e Hughes (2003b) com recurso a 

processos práticos, criando-se para o efeito modelos físicos capazes de simular a 

realidade. A Tabela 15 resume os valores encontrados para ambos os coeficientes. 

Tabela 15.   Coeficientes A e C para a determinação do valor do espraiamento 

(Burcharth e Hughes, 2003b). 

Limites de ξξξξ0p A C 

5,2p0 ≤ξ  1.6 0 

0,95,2 p0 <ξ<  -0.2 4.5 

 

O valor de γr está dependente das características do talude e do seu revestimento, 

sendo que Burcharth e Hughes (2003b) atribuem os valores resumidos na Tabela 16 e 

Tabela 17. 

Tabela 16.   Valores de γr gerais (Burcharth, Hughes, 2003b). 

Revestimento do talude γγγγr 

Betão ou betuminoso, liso 1.00 

Rocha, lisa 1.00 

Relvado (3cm de comprimento) 0.90 – 1.00 

Uma camada de rocha, de diâmetro D (Hi/D=1.5 – 3.0) 0.55 – 0.60 

Duas ou mais camadas de rocha, de diâmetro D (Hi/D=1.5 – 6.0) 0.50 – 0.55 

 

( ) βγ⋅γ⋅γ⋅γ⋅+ξ⋅= hbr
i

%2 CA
H

R
 (33) 
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Tabela 17.   Valores de γr para blocos artificiais (Burcharth, Hughes, 2003b). 

Elementos rugosos num talude 
liso 

(largura = b e altura = h) 

h/b b/H i 
Área 

coberta γγγγr    

0.88 0.12 – 0.19 1/9 0.70 – 0.75 

0.88 0.12 – 0.24 1/25 0.75 – 0.85 

0.44 0.12 – 0.24 1/25 0.85 – 0.95 

0.88 0.12 – 0.18 1/25 0.85 – 0.95 

0.18 0.55 – 1.10 1/4 0.75 – 0.85 

 

O coeficiente γb é função do tipo de perfil transversal do quebramar, diferindo da 

unidade apenas no caso do quebramar ser do tipo berma intermédia. Para essa situação, 

segundo Burcharth e Hughes (2003b), o seu valor pode ser determinado recorrendo à 

seguinte metodologia de cálculo: 

O coeficiente γb tem como limite mínimo 0.6 e máximo 1.0. É possível calcular o 

valor de rb  segundo os mesmos autores pela equação (35). 

Os mesmos autores sugerem um método para a determinação do valor de rdB, 

representada na fórmula (36). 

 

O ângulo médio dos dois taludes (β), e o ângulo equivalente do quebramar de 

berma intermédia (βeq), encontram-se esquematizados na Figura 31, representando H a 

altura de onda na sua interacção com a estrutura. 

( )dBb
p0

eq
b r1r1 −−=

ξ
ξ

=γ  (34) 

β
β

−=
tan

tan
1r eq

b  (35) 

2
b

dB H
d

5.0r 






⋅=  (36) 
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Figura 31. Esquematização do ângulo do talude de quebramar com berma intermédia. 

O factor γh pode ser determinado pelo seguinte quociente: 

O coeficiente γβ, depende do tipo de onda que interage com a estrutura, podendo 

ser determinado através das equações presentes na Tabela 18. As ondas denominadas 

long-crested waves são caracterizadas por possuírem cristas muito longas quando 

comparadas com o seu comprimento de onda (swell), enquanto as ondas de 

características opostas se designam short-crested waves. 

Tabela 18.   Determinação do valor de γβ  (Burcharth e Hughes, 2003b). 

Long-crested waves 
 

(swell) 

0,1=γβ  para º10º0 ≤β≤  

)10cos( −β=γβ  para º63º10 ≤β≤  

6,0=γβ  para º63>β  

Short-crested waves β⋅−=γβ 0022,01  

 

Uma outra proposta para a determinação do espraiamento em encostas 

impermeáveis encontra-se em Delft Hydraulics (1989), sendo possível formatá-la de 

acordo com a fórmula (38). 

  

a) Definição de β b) Definição de βeq 

H4,1
H %2

h ⋅
=γ  (37) 
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Delft Hydraulics (1989) indica também uma proposta para a mesma determinação, 

embora para a situação de encostas permeáveis, composta por: 

As expressões (38) e (39) foram determinadas de forma empírica, recorrendo a 

modelos físicos e numéricos considerando coeficientes de permeabilidade, P, de 0.1 e 

0.5 respectivamente, ilustrados na Figura 32. 

Figura 32. Representação esquemática das características usadas para a determinação das 
fórmulas (38) e (39) (Burcharth e Hughes, 2003b). 

A própria determinação do espraiamento provocado por uma altura de onda H, 

começa por ser complicado devido à dificuldade em estabelecer o valor máximo da altura 

de onda que poderá atingir a obra. Assim, com o intuito de ultrapassar alguns desses 

obstáculos, Burcharth e Hughes (2003b) indicam alguns métodos para a determinação do 

valor médio de galgamento, através de dois modelos numéricos distintos, recorrendo à 

dimensão média de descarga por metro (Q) e à dimensão do bordo livre (R).  

Rc é definido como a distância, medida na vertical, entre o coroamento da estrutura 

e o nível médio das águas (Figura 33), e “a” e “b” constituem coeficientes próprios desta 

determinação, que dependem de vários factores, como a inclinação do talude, a 

rugosidade e a altura de onda ao largo (Tabela 19). O valor de s0m, segundo Burcharth e 

Hughes (2003b), pode ser determinado através da fórmula (40). 

 

( ) 5.1

5.10.1

se

se

17.1

96.0

H
R

m0

m0
46.0

m0

m0

i

%2

>ξ
≤ξ<









ξ
ξ⋅

=  (38) 

( )
5.71.3

1.35.1

5.10.1

se

se

se

97.1

17.1

96.0

H
R

m0

m0

m0
46.0

m0

m0

i

%2

<ξ<
≤ξ<
≤ξ<

















ξ
ξ⋅

=  (39) 
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Tabela 19. Modelos para a determinação do valor médio de galgamento (Burcharth e 

Hughes, 2003b). 

Autores Estruturas Modelo 
Numérico Q R 

Owen 
(1980, 1982) 

Impermeáveis lisas, de 
talude e com dupla 

berma 
)R.bexp(.aQ −=  

m0THg
q
⋅⋅

 
γ









π
1

2

s

H

R
5.0

m0c  

Bradbury e Allsop 
(1988) 

Impermeáveis de rocha 
com superstrutura 

bR.aQ −=  
m0THg

q
⋅⋅

 
5.0

m0
2

c

2

s

H

R









π







 

Aminti e Franco 
(1988) 

Impermeáveis de rocha, 
cubo ou tetrápodo com 

superstrutura 

bR.aQ −=  
m0THg

q
⋅⋅

 
5.0

m0
2

c

2
s

H
R










π








 

Ahrens e 
Heimbaugh (1988) 

Sete diferentes tipos de 
revestimentos 

)R.bexp(.aQ −=  
3H.g

q
 ( ) 3

1

p0
2

c

L.H

R
 

Franco, de Gerloni 
e van der Meer 

(1994) 

Quebramar de parede 
vertical 

)R.bexp(.aQ −=  
3H.g

q
 

γ
1

.
H

Rc  

 

 

 

 

Figura 33. Representação esquemática de Rc. 

2
m0

m0
T.g

H..2
s

π=  (40) 
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4.3.6. LARGURA DE COROAMENTO 

A largura de coroamento de um quebramar de talude sem superstrutura, depende 

da relação entre o espraiamento e a cota de coroamento, e ainda do galgamento 

admissível (Pita, 1985). 

Em quebramares galgáveis, segundo Pita (1985), o valor da largura de coroamento 

B, pode ser determinado através da fórmula (41). 

Na equação (41), nb corresponde ao número de blocos colocados na berma, valor 

para o qual Burcharth e Hughes (2003b) recomendam três, como mínimo admissível. Na 

mesma fórmula, k∆ equivale ao coeficiente de forma presente na Tabela 13. 

Segundo Pita (1985), a largura de coroamento será limitada inferiormente por 

questões de funcionamento e circulação do equipamento de construção e reparação. 

Assim, refere que este valor nunca deverá ser inferior a aproximadamente 6 metros. 

4.3.7. COTA DA BASE DO MANTO RESISTENTE 

Segundo Pita (1985), não existe nenhum método analítico para a determinação da 

cota da base do manto resistente. É usual a utilização da seguinte regra empírica: 

� Se a profundidade no pé da obra for superior a 1.5H (sendo H a altura de 

onda de projecto), o manto deverá atingir uma profundidade pelo menos 

igual a H, medida a partir da mais baixa-mar possível no local. Em 

US ACERS (1984), é proposto um valor superior, 1.5xH. 

� Se a profundidade no pé da obra for inferior a 1.5xH, o manto deve atingir o 

fundo. 

4.3.8. FILTROS 

Não pode ser desprezada a influência que as camadas inferiores têm na 

estabilidade do manto resistente. Quanto maior for a porosidade dos filtros (e núcleo), 

maior será a estabilidade do manto resistente, embora aumente a energia que atravessa 

o quebramar. A solução deverá, portanto ser o compromisso que maximize a porosidade, 

sem que a energia que atravessa o quebramar seja elevada e sem o risco de fuga dos 

3
1

r
b

W
k.nB 









γ
= ∆  (41) 



Quebramares 

 

Página | 67 

 

elementos finos do núcleo. Se o dimensionamento hidráulico do manto resistente já 

oferece dificuldades, o problema amplia-se quando se dimensionam os filtros (Pita, 

1985). 

O dimensionamento do filtro a colocar nos diferentes locais num perfil transversal 

de um quebramar, não é consensual nas diversas bibliografias. Existem propostas que 

convergem entre si, mas outras sobrepõem-se mutuamente, não podendo ser utilizadas 

em simultâneo. No Shore Protection Manual (CERC, 1975), é referida uma proposta 

consoante o local do filtro em questão, tendo como referência o peso dos blocos no 

manto resistente, W, como mostram a Figura 34 e Figura 35. 

 

Figura 34. Dimensionamento dos filtros em zona de rebentação (CERC, 1975). 

 

Figura 35. Dimensionamento dos filtros fora da zona de rebentação (CERC, 1975). 

O tipo de blocos a utilizar nos filtros também é um aspecto não consensual na 

bibliografia da especialidade, embora Hedges (1973), refira algumas recomendações:  

� Os blocos dos filtros devem ter uma forma prismática, com uma dimensão 

máxima não superior a duas vezes a dimensão mínima; 

� Os blocos do núcleo devem ter também uma forma prismática, com uma 

dimensão máxima não superior a duas vezes e meia a dimensão mínima; 

� Se possível deve evitar-se o uso no núcleo de blocos com superfície 

angulosa. 
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Com estas recomendações procura-se evitar que na construção dos filtros e do 

manto fiquem vazios que provoquem grandes assentamentos logo que o quebramar seja 

solicitado por uma qualquer acção externa, como por exemplo um temporal. 

 

4.4. MATERIAIS CONSTITUINTES DOS BLOCOS DE UM 

QUEBRAMAR 

4.4.1. ROCHA NATURAL 

Em Portugal, existem casos de aplicações de alguns dos tipos de blocos artificias 

mencionados no capítulo anterior, como já foi referido na Tabela 1, embora o material 

mais usual seja ainda o enrocamento de pedra, dada a abundância de rocha no país.  

O enrocamento requer uma atenção especial na sua aplicabilidade, devido a 

variados factores, de onde se resumem: 

� O tipo de rocha constituinte dos blocos tem que ser capaz de dar uma boa 

resposta às acções durante a sua vida útil; 

� Sendo blocos naturais podem possuir elementos na sua composição 

facilmente deterioráveis em contacto com a água, e que não sejam 

distinguíveis ao olho humano; 

� A resistência mecânica tem que possuir determinados valores para que o 

bloco mantenha o seu volume ao longo da sua vida útil; 

� A sua granulometria tem que ser adequada à obra em questão; 

� A sua capacidade de absorção deverá ser baixa, para assim tentar impedir a 

penetração da água e claro, impedir a formação de zonas de rotura; 

� As suas características mineralógicas devem estar no seu estado natural, 

sem qualquer tipo de alteração. 

Os mecanismos de deterioração dos enrocamentos podem classificar-se, segundo 

Poole (1983), em três grandes grupos: 

� Mecanismos de abrasão – processos que essencialmente removem as 

partículas individuais das camadas superficiais da rocha por acção externa. 

Neles se incluem, por exemplo, os efeitos do atrito da areia em suspensão 

sobre os blocos, do atrito de uns blocos nos outros e ainda da saída de 

materiais brandos ou de fraca resistência de cavidades ou juntas provocada 

por pressões hidráulicas; 
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� Fissuração superficial – pode ser causada pela cristalização dos sais da 

água do mar nos poros das rochas, por amplitudes térmicas elevadas (em 

especial ciclos gelo/degelo) e por alterações expansivas dos minerais; 

� Fracturação – processos que provocam a fractura de um bloco em dois ou 

mais pedaços. Neles se incluem as fracturas segundo planos incipientes de 

fraqueza da rocha, devidas a um manuseamento incorrecto na pedreira ou 

no transporte e colocação, e as fracturas causadas por alterações 

expansivas de minerais contidos em juntas ou cavidades. 

A Tabela 20 resume as características essenciais e a evitar em blocos de rocha 

natural para colocação num quebramar. Em termos de durabilidade das rochas naturais, 

Hughes (2001) indica de forma ordenada, da mais para a menos duradoura, quais as 

melhores soluções a utilizar num quebramar: granito, quartzito, basalto, dolomite, riolito e 

dacito, e por último andesito. 

Tabela 20. Características dos blocos de rocha natural (PIANC, 2003). 

Teste Excelente Bom Médio Mau Comentários 

Tipo de 
Rocha 

Gabro,  
basalto 

porfirítico, 
dolerito 

Granito, 
anortosito, 

toleito 
olivinico, 
basalto 
alcalino 

Basalto 
toleitico, 
andesito 

Riolito, 
dacito, 

hialoclastite 

Guia para tipos de 
rocha a usar, sem 
correlação com a 

densidade. 

Peso 
Volúmico 
(ton/m 3) 

>2.9 2.65 - 2.9 2.5 - 2.65 <2.5 

A densidade da rocha é 
um bom indicador da 
estabilidade hidráulica 

num quebramar. 

Absorção 
(%) <0.5 0.5 - 1.0 1.0 - 2.0 >2.0 

Importante indicador de 
alteração e resistência 

à degradação, 
principalmente em 

ambientes frios. 

Teste gelo 
degelo 
(kg/m 2) 

<0.05 0.06 - 0.10 0.11 - 0.20 0.21 - 0.50 

Importante para 
determinar a 

resistência a ambientes 
muito frios. 

Índice de 
carga 
(MPa) 

>8.0 5.0 - 8.0 3.0 - 5.0 <3.0 

Relacionado com a 
densidade e indicador 

da resistência à quebra 
do bloco. 

Alteração 
dos 

minerais 

Sem 
alteração 

Pequena 
alteração 

Consideráve
l alteração 

Grande 
alteração 

Inspecção no exterior e 
interior da rocha. 

Estado da 
rocha Excelente Bom Médio 

Fissuras 
visíveis 

Inspecção no exterior e 
interior da rocha. 
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4.4.2. BETÃO 

As causas físicas de deterioração do betão, são as mencionadas para o caso dos 

enrocamentos, acrescidas de deterioração por causas químicas. 

Para que um betão seja de boa qualidade para ser empregue numa obra marítima, 

terá que essencialmente possuir uma boa resistência mecânica e uma boa resistência à 

penetração de sais dissolvidos. 

Segundo Cusens (1983), a caracterização da resistência mecânica dos betões para 

os blocos dos mantos resistentes de quebramares deve ser feita através da tensão de 

rotura à flexão do betão, σr , e a tensão de rotura à compressão de um cubo, σc. O autor 

aconselha uma relação expressa pela equação (45), em que as tensões estão expressas 

em MPa: 

Assim, e seguindo o raciocínio do mesmo autor, a tensão de rotura à compressão 

de um betão para utilização num quebramar, deverá rondar os 44MPa, supondo 

medições em betões com 28 dias de idade. 

A resistência mecânica é conseguida, em parte, por uma boa dosagem dos 

constituintes do betão, como são o caso da água e dos agregados. A Tabela 21 indica, 

para determinado tamanho do agregado, a quantidade de cimento e água que se deve 

colocar na mistura (Hughes, 2001). 

Tabela 21. Quantidades de ar, água e cimento para uma mistura resistente (Hughes, 2001). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Mehta (1991) é ilustrado um quadro, transcrito na Tabela 22, fornecendo os 

valores da relação água-cimento consoante os níveis de resistência mecânica à 

compressão desejáveis no final dos 28 dias. 

cr 8.0 σ⋅≅σ  (42) 

Tamanho 
máximo do 
agregado  

(mm) 

Ar 
(%) 

Água 
(kN/m 3) 

Cimento 
(kN/m 3) 

20 6.0 1.65 3.29 

40 4.5 1.43 2.85 

75 3.5 1.19 2.37 

150 3.0 0.95 1.64 
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Tabela 22. Tensão à compressão do betão consoante a relação água-cimento (Mehta, 1991). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A qualidade da água é outro aspecto muito importante na resistência final do betão. 

Esta deve ser limpa, não possuindo assim qualquer tipo de elementos prejudiciais ao 

betão, como é o caso dos sulfatos. No caso de possuir, além da corrosão rápida da 

armadura, os valores da tensão resistente diminuem consideravelmente. 

Segundo Hughes (2001), existem vários factores naturais que contribuem para a 

degradação do betão empregue numa obra marítima: 

� Poluição – alguns poluentes podem conter químicos indesejáveis, como 

sulfatos e/ou ácidos, em quantidades capazes de danificar não só o betão 

mas também a armadura; 

� Penetração da água – a água, por si só, não degrada o betão. O facto desta 

poder entrar no bloco de betão, degradar as armaduras e expandir as 

possíveis fissuras que este já possua, pode levar a uma deterioração mais 

rápida da peça; 

� Ondas e correntes – a força da água a embater nos blocos de betão pode 

levar à sua rotura, por vezes de uma forma frágil; 

� Gelo – pode afectar o betão de duas formas distintas: uma através da fusão 

da água que se encontra nas fissuras dos blocos, aumentando de volume, 

podendo-o fracturar, e outra, pelo impacto de blocos de gelo provenientes 

do largo; 

� Mudança de temperatura – induz no betão forças de expansão e 

contracção, que poderão levar à criação de fissuras. Este aspecto é muito 

importante durante a cura do bloco; 

Tensão de 
compressão 

(MPa) 

Relação  
água-cimento 

(em peso) 

Sem ar na 
mistura 

Com ar na 
mistura 

41.4 0.41 - 

34.5 0.48 0.40 

27.6 0.57 0.48 

20.7 0.68 0.59 

13.8 0.82 0.74 
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� Organismos marítimos – tendo em conta que o betão não possui alimentos 

para os seres vivos marítimos, estes irão criar uma película em torno do 

bloco que poderá danificar essa parte do mesmo; 

� Abrasão – como na rocha, as partículas duras guiadas pelas correntes ou 

pelo vento, ao embater nos blocos de betão, poderão criar neste, pontos de 

fragilidade; 

� Actividade sísmica – o movimento dos blocos durante este tipo de catástrofe 

natural, induz esforços adicionais que podem ultrapassar os limites de 

resistência dos blocos. Além desse facto, o próprio embate entre blocos, 

pode levar à sua rotura. 

Por outro lado, o betão é bastante resistente ao fogo e a temperaturas elevadas, e 

não é danificado com a luz solar, o que se torna benéfico dada a sua localização 

descoberta. 

Os blocos artificiais utilizados no manto resistente, que por vezes possuem 

dimensões bastante elevadas, estão cada vez mais a ser realizados em betão simples, 

sem o auxílio da armadura, pois estas possuem um preço muito elevado, 

comparativamente ao preço unitário do bloco apenas efectuado com betão. Isto leva a 

que as tensões induzidas no betão sejam muito maiores, tanto no transporte, como na 

colocação ou durante a sua vida útil (Hughes, 2001). 

A resistência do betão diminui com a fadiga. O número de ciclos de carga a que o 

betão pode ser sujeito sem rotura diminui rapidamente, à medida que a tensão máxima 

em cada ciclo aumenta. Esse factor depende também da frequência desses ciclos de 

carga (Pita, 1985). 

A redução da resistência por fadiga é acelerada pela ocorrência de grandes poros 

ou fendas no betão. A fissuração superficial causada no fabrico e manuseamento do 

betão deve ser evitada. Em blocos de grandes dimensões, o calor de hidratação pode 

causar tensões devidas a diferenciais térmicos entre o interior e a superfície do bloco. 

Segundo Burcharth (1983), não haverá fissuração se o gradiente térmico não exceder 

20ºC, ou se a distância entre faces opostas do bloco não exceder um metro. 

A prática comum de desmoldar os blocos a curto prazo, para reutilização de 

moldes, deverá ser sempre acompanhada por uma protecção adequada do betão fresco. 

Cusens (1983), refere que sem essa protecção, a fendillhação do betão é quase 

inevitável, particularmente em climas quentes. 
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4.5. TIPOS DE BLOCOS ARTIFICIAIS  

O número de blocos artificiais de betão existentes no mercado é de difícil 

quantificação, mas certamente são inúmeros. O aparecimento de um número tão 

elevado, deve-se, segundo Pita (1985), a duas razões principais: 

� Insatisfação com as características (hidráulicas e estruturais) dos tipos 

preexistentes; 

� Necessidade de pagamento de direito de autor para utilização de alguns 

desses tipos (em geral, os que melhores características apresentam), o que, 

em especial em pequenas obras, pode representar um encargo 

insuportável.  

O primeiro bloco utilizado foi o bloco de pedra (enrocamento). Este tipo de solução 

foi sendo abandonado, dada a dificuldade na execução de blocos de grandes dimensões, 

e o complicado transporte, optando-se assim pelas soluções artificiais. 

Os blocos, durante toda a sua vida útil, estão sujeitos a uma grande variedade de 

acções (Burcharth e Hughes, 2003b): 

� O seu peso próprio e das camadas superiores, se for o caso; 

� Variação gradual da força das ondas; 

� Forças devidas a uma catástrofe natural (tempestades, tsunamis); 

� Colisões entre os próprios blocos, durante o transporte e/ou colocação e 

destacamento de alguma unidade; 

� Abrasão devido ao impacto com agregados suspensos; 

� Diferenciais de temperatura elevados; 

� Ciclos gelo-degelo; 

� Corrosão da armadura; 

� Reacções químicas com os componentes da água (sulfatos principalmente). 

Assim, do ponto de vista hidráulico um bloco deve: 

� Ser estável sob as acções das ondas, com o menor peso/volume possível; 

� Através da porosidade existente entre blocos, dissipar a energia dessas 

ondas, reduzindo as velocidades das partículas da água no manto resistente 

e, consequentemente, reduzindo o espraiamento; 

� Possuir uma resistência estrutural capaz de fazer frente a todas as acções a 

que estará sujeito. 

Os blocos artificiais de betão pré-fabricados são, nos dias de hoje, os elementos 

mais comuns na execução de protecções costeiras e quebramares portuários. Estes 
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elementos existem com variadíssimas formas e tamanhos, sendo que alguns possuem 

também configurações próprias de colocação no terreno. 

A Figura 36 e Figura 37 ilustram alguns dos tipos de blocos existentes no mercado 

(adaptado de PITA, 1985 e de CLI, 2008). 

Foi a partir do meio do século XX, com o aparecimento do tetrápodo, que esta 

explosão de inovação tem início. A partir daí, dezenas de tipos de blocos artificiais são 

lançadas, com o intuito de fornecer às estruturas onde são colocadas, uma maior 

estabilidade hidráulica.  

     

Acropode Acropode II Akmon Bipodd Cob 

     

Core-Loc Cubo 
Cubo 

(modificado) Cubo Antifer Dolo 

     

Gassho Grabbelar Hexaleg Hexápodo Hollow Square 

 

Figura 36. Tipos de blocos artificiais de betão (I) (Pita, 1985 e CLI, 2008). 
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Hollow 
Tetrahedron 

Interlocking 
H-Block 

N-Shaped Block 
Bloco 

Paralelepipédico 
Pelican Stool 

    
 

Quadrípodo Shed Stabit Sta-Bar Sta-Pod 

     

Stalk Cube Svee 
Tetraedro 
(maciço) 

Tetraedro 
(perfurado) 

Tetrápodo 

 
    

Toskane Tribar Tri-Long Trípodo Tri-Podo 

 

Figura 37. Tipos de blocos artificiais de betão (II) (Pita, 1985 e CLI, 2008). 
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Poucos foram os blocos que conseguiram sobreviver muito tempo no ramo, pois 

constantemente surgiam versões actualizadas e mais capazes que as suas 

antecessoras. A Tabela 23 resume os locais e datas de origem de alguns dos diferentes 

tipos de blocos artificias lançados no mercado. Pode constatar-se que no ano de 1959, e 

recorrendo apenas os blocos presentes neste trabalho, foram lançados 5 diferentes tipos 

de blocos artificiais no mercado. Nas décadas de 50 e 60, tendo em conta os registos da 

época, ocorreu a grande evolução técnica neste tipo de revestimento, tendo sido 

lançados no mercado pelo menos 25 exemplares distintos. 

Tabela 23. Origem de diferentes tipos de blocos artificiais (Pita, 1985 e CLI, 2008) 

Nome 
Origem 

Nome 
Origem 

País Ano País Ano 

Hexaleg Japão - Bipodo Holanda 1962 

Tetrápodo França 1950 Tripodo Holanda 1962 

Grabellar África do Sul 1957 Dolo África do Sul 1963 

Tribar EUA 1958 Stalk Cube Holanda 1965 

Cubo (modificado) EUA 1959 Sta-Bar EUA 1966 

Hexapodo EUA 1959 Sta-Pod EUA 1966 

Hollow Tetrahedron Japão 1959 Toskane África do Sul 1966 

Quadripodo EUA 1959 Gassho Japão 1967 

Tetraedro (perfurado) EUA 1959 Tri-Long EUA 1968 

Hollow Square Japão 1960 Bloco Cúbico Antifer França 1969 

N-Shaped Block Japão 1960 Cob Inglaterra 1969 

Pelican Stool EUA 1960 Acropode França 1981 

Stabit Inglaterra 1961 Core-Loc EUA 1996 

Svee Noruega 1961 Ecopode França 1996 

Akmon Holanda 1962 Acropode II França 1999 

 

Referem-se de seguida as principais características de alguns dos blocos de maior 

utilização a nível mundial. 
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4.5.1. TETRÁPODO 

O tetrápodo foi o primeiro bloco artificial de betão a aparecer no mercado, e foi 

desenvolvido pelo Laboratoire Dauphinois d'Hydraulique de França, no ano de 1950, 

denominando-se posteriormente por Sogreah. Esta empresa actualmente não se 

encontra protegida pela patente destas unidades, pelo que por todo o mundo se fabricam 

destes blocos, sem que seja preciso pagar pelos direitos de autor. É o bloco mais usado 

em todo o mundo, mesmo na altura da sua invenção quando se pagavam direitos de 

autor, não só devido ao seu comportamento hidráulico, mas também ao seu fácil fabrico e 

colocação. 

   

Alçado Vista Superior Vista Inferior 

Figura 38. Representação esquemática do tetrápodo (Pita, 1985). 

Em termos de características geométricas, a Tabela 24 resume todas as dimensões 

importantes em função da altura do bloco, H. 

Tabela 24. Características geométricas do tetrápodo (Pita, 1985). 

3H280.0V ⋅=  H644.0F ⋅=  

H302.0A ⋅=  H215.0G ⋅=  

H151.0B ⋅=  H606.0I ⋅=  

H477.0C ⋅=  H303.0J ⋅=  

H470.0D ⋅=  H091.1K ⋅=  

H235.0E ⋅=  H201.1L ⋅=  
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Estes blocos, são em termos de forma, um pouco distintos da maior parte dos 

outros, sendo compostos por uma estrutura assemelhada a um tripé, com outra perna na 

perpendicular ao plano formado por estes.  

Estas unidades são essencialmente usadas na execução de quebramares, sendo a 

sua principal função a dissipação da energia das ondas. Para isso, a forma do tetrápodo 

está pensada de modo a permitir uma ligação entrelaçada entre blocos, o que 

proporciona um carácter de consistência e uma apreciável resistência mecânica aos 

grandes impactos, embora o seu comportamento quando colocado na cabeça do 

quebramar não seja o melhor, dado ser uma localização bastante exposta à agitação 

marítima (Pita, 1985).  

4.5.2. DOLO 

Estes blocos, de nome derivado da palavra africana dolosse, têm uma forma 

totalmente original, diferenciando-se facilmente dos demais. Possuem uma forma em H, 

sendo que um dos braços é rodado 90º em relação ao outro, fornecendo assim 

resistência em ambas as direcções. 

   

Alçado Vista Lateral Vista Superior 

Figura 39. Representação esquemática do dolo (Pita, 1985). 

Relativamente às características geométricas, a Tabela 25 compila todas as 

dimensões principais em função da altura do bloco, H. 

Tabela 25. Características geométricas do dolo (Pita, 1985). 

3H160.0V ⋅=  H320.0B ⋅=  a H360.0B ⋅=  

H200.0A ⋅=  H057.0C ⋅=  
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Estes blocos funcionam fundamentalmente na dissipação de energia, e não como 

uma parede rígida que faz frente às ondas e correntes, dado que a sua resistência 

mecânica assim não o permitiria, principalmente em zonas expostas, como é o caso de 

Portugal. 

A forma do dolo permite uma ligação entrelaçada entre unidades, o que fornece à 

estrutura uma resistência hidráulica apreciável, conseguindo dissipar uma grande 

quantidade de energia devido à sua elevada porosidade, e consequentemente diminuir o 

valor do espraiamento. 

Tendo sido o primeiro bloco artificial a funcionar principalmente devido ao 

imbrincamento entre blocos, facilmente ganhou relevo devido à diminuição de volume de 

betão empregue, peso e espraiamento resultante. Por outro lado, a sua ruína 

normalmente acontece de forma abrupta, contrariamente a outros cujo principal 

funcionamento é através do peso próprio. 

4.5.3. CUBO ANTIFER 

O cubo Antifer, é dos blocos artificiais, dos que mais robustez fornece ao 

quebramar, ou seja, é o mais indicado para estruturas que terão que enfrentar ondas de 

elevada altura. É normalmente colocado na parte central da estrutura, rodeado por outro 

tipo de blocos de menores dimensões, podendo ser naturais ou artificiais, mas que 

dissipem parte da energia das ondas. 

   

Isométrica Alçado Vista Superior 

Figura 40. Representação esquemática do cubo Antifer (Pita, 1985). 

Em termos de características geométricas, a Tabela 26 sintetiza as dimensões 

principais em função da altura do bloco, H. 
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Tabela 26. Características geométricas do cubo Antifer (Pita, 1985). 

3H025.1V ⋅=  H095.0C ⋅=  

H086.1A ⋅=  H024.0D ⋅=  

H005.1B ⋅=  H122.0E ⋅=  

 

O facto de serem colocados lado a lado, e possuírem uma base superior plana, 

permite aos visitantes caminharem sobre a estrutura sem as habituais irregularidades dos 

blocos mais porosos. 

Em Portugal, devido às fortes ondas e correntes provenientes do oceano Atlântico, 

são necessários blocos de elevada robustez e resistência mecânica, principalmente na 

costa litoral oeste, sendo por isso frequente, pelo menos na parte central dos 

quebramares, a utilização deste tipo de blocos. 

4.5.4. ACROPODE 

O acropode foi desenvolvido por uma empresa francesa de seu nome Sogreah em 

1981. Estes foram os primeiros blocos de uma só camada (single-layer) a serem 

comercializados. Dado ter sido o único bloco dessas características durante variados 

anos, sem concorrente directo, é um dos blocos mais utilizados no mundo. 

 
  

Alçado Vista Superior Vista Lateral 

 

Figura 41. Representação esquemática do acropode (CLI, 2004). 

Relativamente à geometria do bloco, a Tabela 27 resume as dimensões 

importantes em função da altura do bloco, H. 
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Tabela 27. Características geométricas do acropode (CLI, 2004). 

3H340.0V ⋅=  H0500D ⋅=  

H243.0A ⋅=  H370.0E ⋅=  

H350.0B ⋅=  H370.0F ⋅=  

H514.0C ⋅=  H264.0G ⋅=  

4.5.5. CORE-LOC 

Após 15 anos de um monopólio total do acropode, relativamente a sistemas de 

protecção de uma camada, surge, em 1996, um outro bloco, desenvolvido e patenteado 

pelo U.S. Army Corps of Engineers, denominado core-loc. 

  
 

Alçado Vista Superior Vista Lateral 

Figura 42. Representação esquemática do core-loc (CLI, 2004). 

Em termos de geometria do core-loc, a Tabela 28 sintetiza todas as dimensões 

importantes em função da altura do bloco, C. 

Tabela 28. Características geométricas do core-loc (CLI, 2004). 

3C224.0V ⋅=  C248.0E ⋅=  

C179.0A ⋅=  C175.0F ⋅=  

C360.0B ⋅=  C500.0G ⋅=  

C640.0D ⋅=  C320.0J ⋅=  
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Estas unidades são actualmente uma boa solução em termos de protecção costeira, 

e moderação de ondas, pois possuindo uma taxa de porosidade de cerca de 60%, 

consegue fazer com que exista uma grande dissipação da energia das ondas, sem que 

isso traga grandes impactos negativos no betão constituinte de cada elemento. 

Em termos de estabilidade hidráulica, este bloco assemelha-se muito ao 

acropode II, embora em termos de robustez supere todos os seus opositores directos. 

4.5.6. ECOPODE 

Este bloco artificial de protecção costeira, tem componentes que o tornam único. 

Desde logo, o seu exterior rugoso, com um acabamento tipo “pele de rocha”, que 

proporciona um aspecto totalmente natural, quando estes estão colocados a uma cota 

superior ao nível da água. Pode optar-se pelo tipo de rocha a imitar em função do 

acabamento, e/ou da cor a dar ao mesmo, dependendo da área circundante à obra. Em 

suma, estes blocos fornecem a quem compra uma múltipla gama de acabamentos à 

escolha, algo que não acontece com qualquer dos seus concorrentes. 

 
 

 

Alçado Vista Superior Vista Lateral 

Figura 43. Representação esquemática do ecopode (CLI, 2004). 

Em termos de características geométricas do ecopode, a Tabela 29 compila as 

dimensões importantes em função da altura do bloco, H. 

Esta opção de protecção foi desenvolvida e patenteada pela Sogreah, aquando do 

desenvolvimento pelo U.S. Army Corps of Engineers do core-loc, ou seja, em 1996, 

sendo uma óptima escolha para quem preserva bastante a questão estética da obra. 
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Tabela 29. Características geométricas do ecopode (CLI, 2004). 

3H290.0V ⋅=  H520.0C ⋅=  

H360.0A ⋅=  H240.0D ⋅=  

H300.0B ⋅=   

4.5.7. ACROPODE II  

Com um historial de experiência de mais de 150 obras de sucesso com os blocos 

antecessores e pioneiros na protecção de uma camada, surgiu no mercado a segunda 

versão do acropode, cujas semelhanças em termos de forma são evidentes. Estas 

unidades foram patenteadas em 1999, tendo sido em termos de características e de 

custos, ligeiramente melhorado em relação ao seu antecessor. 

  
 

Alçado Vista Superior Vista Lateral 

Figura 44. Representação esquemática do acropode II (CLI, 2004). 

Quanto às características geométricas deste bloco, a Tabela 30 resume as 

principais dimensões em função da altura do bloco, H. 

Tabela 30. Características geométricas do acropode II (CLI, 2004). 

3H293.0V ⋅=  H0500D ⋅=  

H350.0A ⋅=  H290.0E ⋅=  

H250.0B ⋅=  H400.0F ⋅=  

H580.0C ⋅=  H250.0G ⋅=  
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Esta nova versão do acropode possui uma forma optimizada, incorporando, por 

meio de “pirâmides” auxiliares, faces mais ásperas, proporcionando assim um encaixe 

entre blocos mais eficaz e estável. Além dessa vantagem estrutural, estes blocos 

fornecem à obra uma dissipação de energia maximizada, uma reflexão muito mais 

reduzida da onda, e em termos de estabilidade as melhorias são evidentes. 
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5. ANÁLISE  DE SENSIBILIDADE 

5.1. INFLUÊNCIA DO QUEBRAMAR NA PROPAGAÇÃO DA 

ONDA 

5.1.1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem como principal intuito a passagem dos aspectos teóricos atrás 

mencionados, para casos concretos, que embora genéricos, proporcionam uma noção da 

sensibilidade das variáveis a diferentes parâmetros. Esta análise permite compreender 

quais os aspectos que mais influência têm no dimensionamento de um quebramar, 

possibilitando uma tentativa de redução de incertezas e uma definição dos aspectos de 

maior relevo. 

Para todas os casos de estudo, não foi considerado o efeito da rebentação, 

focando-se a análise nos fenómenos da difracção, refracção e empolamento. 

A batimetria adoptada para a situação genérica foi determinada de acordo com o 

perfil de Dean, de forma a criar uma homogeneidade capaz de fornecer valores 

comparáveis (Dean, 1977). O perfil de Dean consiste numa definição de equilíbrio do 

desenvolvimento submerso da praia, permitindo relacionar a distância da linha de costa 

com a profundidade, através da equação (43). Tendo em conta a dimensão de 

sedimentos na costa portuguesa e a inclinação típica das praias, podem adoptar-se 

valores de 0.125 e 2/3 para A e m, respectivamente.  

 

Figura 45. Esquema gráfico do perfil de fundo de Dean. 

mxAd ⋅=  (43) 
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Nos subcapítulos seguintes vão comparam-se as alturas de onda a diferentes 

profundidades, em função da configuração em planta adoptada para os quebramares, 

com o objectivo de definir uma forma ideal para cada situação, sabendo que a direcção 

dos quebramares, e consequente canal de navegação, deve ter em atenção a entrada 

dos navios, de modo a evitar que estes sejam submetidos a forças perpendiculares ao 

seu eixo longitudinal. 

5.1.2. QUEBRAMAR RECTILÍNEO, PERPENDICULAR À COSTA 

O primeiro caso de estudo consiste na avaliação dos efeitos do comprimento de um 

quebramar rectilíneo, perpendicular à linha de costa, solicitado por ondas cuja ortogonal 

faz um ângulo α0 com a estrutura, como ilustra a Figura 46. 

 

Figura 46. Representação esquemática da localização dos pontos analisados no primeiro 
caso de estudo. 

Neste primeiro caso prático fez-se variar separadamente a altura e o período de 

onda ao largo, e ainda a orientação de proveniência das ondas antes de sofrerem 

qualquer tipo de fenómeno durante a propagação. 

 

5.1.2.1. ALTURA DE ONDA 

 

Inicialmente foi mantido constante o período de onda ao largo (T0=10s) e a direcção 

de proveniência das ondas em águas profundas (α0=45º), variando a altura de onda sem 

 

 x (m) 

P1 50 

P2 100 

P3 200 

P4 300 

P5 500 

P6 750 

P7 1000 
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efeito dos fundos entre 2 e 5m, para comprimentos do quebramar de 300, 500, 750 e 

1000m. 

Tendo em conta que a refracção, o empolamento e a difracção são proporcionais à 

altura de onda ao largo, para cada comprimento de quebramar, ter-se-á uma relação 

entre a onda ao largo e nos diferentes pontos em análise. A Figura 47 relaciona a 

distância à linha de costa, com o quociente entre a altura de onda no ponto em análise e 

ao largo, podendo visualizar-se como varia a altura da onda na sua aproximação à costa, 

tendo em consideração os diferentes comprimentos do quebramar. 

 

 

Figura 47. Altura de onda na aproximação da costa, consoante o comprimento do quebramar 
rectilíneo, perpendicular à costa. 

Analisando o gráfico da Figura 47, verifica-se que, à excepção do quebramar de 

1000m que sofre logo no ponto P6 (a 750m da costa) o fenómeno da difracção, todas as 

linhas têm no seu início um troço ascendente devido ao facto de, antes da interacção da 

onda com o quebramar, não existir difracção, e o efeito proporcionado pelo empolamento 

se sobrepor ao da refracção, aumentando a altura de onda até um local abrigado do 

quebramar. A partir da cabeça do quebramar, a onda fica sujeita ao fenómeno da 

difracção, que, consoante o grau de abrigo, é capaz de diminuir amplamente o valor da 

altura de onda. Com o aumento do comprimento do quebramar, a altura de onda máxima 

dá-se cada vez mais longe da costa, isto porque quanto maior for o comprimento do 

quebramar, maior será a área abrigada.  
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Assumindo uma altura de onda ao largo de 3m, a Tabela 31 resume as alturas de 

onda nos pontos P1, P3 e P6, tendo em conta quebramares de 300 e 1000m.  

Tabela 31. Altura de onda (m) nos pontos P1, P3 e P6 (quebramar rectilínio, perpendicular à 

costa).  

 
 

 

 

No caso dos quebramares cujo comprimento iguala os 750 ou 1000m, onde a 

distância de propagação da onda difractada é elevada, a onda, ao chegar a pontos de 

profundidade reduzida, tende a aumentar devido ao efeito do empolamento se fazer 

sentir de forma mais intensa do que a difracção. Para o caso de estudo, esse facto 

apenas se faz sentir no ponto P1, com aumentos da altura da onda, desde P2, inferiores a 

3%, enquanto para o caso da estrutura de 750m, esse valor desce ligeiramente para 

próximo de 2%, independentemente da altura de onda ao largo. 

De acordo com o perfil de praia adoptado, as águas profundas apenas ocorrem a 

uma distância superior a 15500m da linha de costa. Tendo em conta que as ondas em 

águas profundas, não têm a influência dos fundos e possuem uma direcção de 45º, 

conclui-se que estas já chegam ao ponto P7 refractadas aproximadamente 20º, ou seja, o 

seu ângulo com a ortogonal à costa é cerca de 25º. No ponto mais próximo da costa, P1, 

esta rotação é ainda mais acentuada, sendo o ângulo de incidência aproximadamente 

10º, sem considerar o efeito da difracção. 

 

5.1.2.2. PERÍODO DE ONDA 

 

A segunda situação de estudo consiste em manter constante a altura de onda ao 

largo (H0=3m) e a direcção de proveniência das ondas (α0=45º), variando o período de 

onda ao largo, sem efeito dos fundos, entre 8 e 15s, para os mesmos comprimentos do 

quebramar. 

Ao contrário da situação anterior, a modificação do período de onda ao largo induz 

na onda local alterações por efeito dos três fenómenos de propagação, pelo que não 

existe proporcionalidade na variação da altura de onda. 

Da comparação entre os quatro gráficos da Figura 48, pode depreender-se que 

quanto maior for o período de onda em águas profundas, maior será a altura de onda em 

Quebramar de 300m Quebramar de 1000m 

P1 P3 P6 P1 P3 P6 

1.95 2.98 2.62 0.75 0.73 1.47 
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águas transitórias e/ou baixas, podendo chegar a variações aproximadas de 38% quando 

se passa de um período de onda de 8 para 15s (Tabela 32). 

Observando separadamente os coeficientes que caracterizam os diferentes 

fenómenos de propagação das ondas consoante a variação do período de onda ao largo, 

pode avaliar-se o seu comportamento. A Tabela 33 resume os valores referentes ao 

ponto P1, podendo concluir-se que a difracção é o fenómeno que mais influi na altura de 

onda no referido ponto, capaz de a reduzir em cerca de 80%, e que o empolamento é o 

mais sensível ao período de onda. 

Figura 48. Altura de onda na aproximação da costa, para diferentes períodos de onda ao 
largo, consoante o comprimento do quebramar rectilíneo, perpendicular à costa. 

  

a) Quebramar de 300m b) Quebramar de 500m 

  

c) Quebramar de 750m d) Quebramar de 1000m 
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Tabela 32. Altura de onda (m) nos pontos P1, P3 e P6, variando T0 e assumindo H0=3m 

(quebramar rectilínio, perpendicular à costa). 

 
 

 

 

 

 

 

Tabela 33. Coeficientes de refracção, de empolamento e de difracção no ponto P1, 

variando T0. 

 
 

 

 

 

 

 

Relativamente à variação da direcção de chegada das ondas à costa, verifica-se 

que quanto maior for o período de onda, maior será também a rotação sofrida pela crista 

das ondas, como comprova a Tabela 34.  

Tabela 34. Variação da direcção de proveniência das ondas até ao ponto P1, alterando T0. 

 
 

 

 

 

 

 

5.1.2.3. PROVENIÊNCIA DA ONDA 

 

A terceira análise consistiu em manter constante a altura e período de onda ao 

largo (H0=3m e T0=10s), variando a direcção de proveniência das ondas em águas 

profundas, entre 15 e 60º, para os mesmos comprimentos dos quebramares anteriores. 

 Quebramar de 300m Quebramar de 1000m 

T0 P1 P3 P6 P1 P3 P6 

8s 1.80 2.77 2.53 0.63 0.63 1.41 

10s 1.95 2.98 2.62 0.75 0.73 1.47 

12s 2.15 3.20 2.74 0.86 0.82 1.56 

15s 2.42 3.43 2.94 1.01 0.90 1.70 

T0 Kr Ks Kd (1000m) 

8s 0.85 1.28 0.19 

10s 0.85 1.38 0.21 

12s 0.85 1.52 0.22 

15s 0.84 1.69 0.24 

T0 αααα0 αααα (P1) Rotação (%) 

8s 

45º 

12.91º 71.3 

10s 10.65º 76.3 

12s 8.86º 80.3 

15s 7.08º 84.3 
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Da análise da Figura 49 conclui-se que à medida que o ângulo entre a direcção de 

propagação da onda ao largo e a ortogonal à costa vai aumentando, a altura de onda 

máxima tende a ocorrer cada vez mais longe da costa, e com um menor valor, assim 

como na generalidade dos pontos, como comprova a Tabela 35. 

Devido ao efeito da difracção, para um mesmo comprimento de quebramar, quanto 

maior for o ângulo entre a direcção de proveniência da onda em águas profundas e a 

ortogonal à linha de costa, menor será a altura de onda nos pontos em estudo. Por outro 

lado, para uma mesma direcção de proveniência das ondas ao largo, quanto maior for o 

quebramar, menor serão as alturas de onda localizadas nos pontos em análise. 

Figura 49. Altura de onda na aproximação da costa, para diferentes proveniências de ondas, 
consoante o comprimento do quebramar rectilíneo, perpendicular à costa. 

  

a) Quebramar de 300m b) Quebramar de 500m 

  

c) Quebramar de 750m d) Quebramar de 1000m 
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Tabela 35. Altura de onda (m) nos pontos P1, P3 e P6, variando α0 e assumindo H0=3m 

(quebramar rectilínio, perpendicular à costa). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Examinando separadamente os três fenómenos presentes neste caso de estudo, 

pode rapidamente concluir-se que a difracção e a refracção são sensíveis à variação da 

orientação da onda, enquanto o empolamento se mantém constante, como ilustra a 

Tabela 36. 

Tabela 36. Coeficientes de refracção, de empolamento e de difracção no ponto P1, 

variando α0. 

 
 

 

 

 

 

 

Observa-se que quanto maior for α0, maior será também a rotação sofrida pela 

crista das ondas, acompanhando assim uma maior influência do fenómeno da refracção, 

como comprova a Tabela 37 

Tabela 37. Variação da direcção de proveniência das ondas até ao ponto P1, alterando α0. 

 
 

 

 

 

 

 

 Quebramar de 300m Quebramar de 1000m 

αααα0 P1 P3 P6 P1 P3 P6 

15º 4.08 3.42 2.94 1.86 1.81 2.94 

30º 2.96 3.26 2.83 1.06 1.03 2.17 

45º 1.95 2.98 2.62 0.75 0.73 1.47 

60º 1.34 2.01 2.26 0.54 0.53 1.04 

αααα0 Kr Ks Kd (1000m) 

15º 0.98 

1.38 

0.49 

30º 0.93 0.39 

45º 0.85 0.33 

60º 0.72 0.29 

αααα0 αααα (P1) Rotação (%) 

15º 3.88º 74.1 

30º 7.51º 75.0 

45º 10.65º 76.3 

60º 13.08º 78.2 
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5.1.3. QUEBRAMAR EM DOIS TROÇOS 

O segundo caso de estudo consiste num quebramar subdividido em dois troços 

rectilíneos, de comprimentos iguais (medidos na perpendicular à costa), sendo o primeiro 

ortogonal à batimetria dos fundos, e o segundo fazendo um ângulo de 30º com o anterior. 

A estrutura será solicitada por ondas fazendo um ângulo α0 com a ortogonal à linha de 

costa, como ilustra a Figura 50. 

É de referir que relativamente ao fenómeno da difracção, neste caso de estudo não 

existirá um comportamento linear, devido à localização dos pontos em análise. Os outros 

dois fenómenos de propagação estudados, a refracção e o empolamento, mantêm um 

comportamento similar ao caso anterior.  

 

Figura 50. Representação esquemática da localização dos pontos analisados no segundo 
caso de estudo. 

5.1.3.1. ALTURA DE ONDA 

 

De forma a elaborar resultados comparáveis com a situação de estudo anterior, 

foram efectuadas análises de casos semelhantes. Assim, em primeiro lugar, foram 

consideradas ondas cujo período ao largo é constante (T0=10s), enquanto a direcção da 

onda em águas profundas faz um ângulo com a ortogonal à costa de 45º. Os 

comprimentos do quebramar e as alturas das ondas a grande profundidade foram os 

considerados anteriormente. 

 

 x (m) 

P1 50 

P2 100 

P3 200 

P4 300 

P5 500 

P6 750 

P7 1000 
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Figura 51. Altura de onda na aproximação da costa, consoante o comprimento do quebramar 
em dois troços. 

Efectuando uma análise comparativa entre os gráficos das duas situações de 

estudo (Figura 47 e Figura 51), verifica-se que para locais mais profundos, existe agora 

uma ligeira melhoria na acalmia das ondas, enquanto para locais mais próximos da costa, 

essa melhoria não se faz sentir. Isso deve-se ao facto de no primeiro caso de estudo, o 

fenómeno da difracção deixar de ter supremacia relativamente ao empolamento muito 

próximo da linha de cota zero, enquanto no segundo caso, a forma da estrutura de abrigo 

reduz mais rapidamente a altura de onda, mas o fenómeno do empolamento começa a 

sobressair em relação à difracção mais longe da costa. Assim, visualizando os gráficos, o 

quebramar rectilíneo perpendicular à costa, com um comprimento de 1000m, possui um 

aumento da altura de onda apenas a 50m da intersecção com a zona terrestre, enquanto 

no quebramar em dois troços, esse aumento já se faz sentir a 300m do mesmo local. 

É de notar que o efeito do empolamento se faz sentir de forma mais acentuada 

devido à situação em análise englobar uma aproximação a pequenas profundidades, pois 

se, por exemplo, o quebramar do segundo caso desse origem a um canal de navegação, 

cuja profundidade se mantivesse sensivelmente constante, os valores dos respectivos 

coeficientes também seriam inalteráveis, não existindo em locais junto à costa um 

aumento de altura de onda. 
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Fazendo uma comparação numérica, tomando como exemplo uma onda ao largo 

de 3m de altura, a Tabela 38 resume as alturas de ondas nos pontos P1, P3 e P6, para 

quebramares de 300 e 1000m. 

Tabela 38. Altura de onda (m) nos pontos P1, P3 e P6 (quebramar em dois troços).  

 
 

 

 

Neste caso concreto, verifica-se que esta nova configuração significa uma redução 

na altura das ondas em P3 para o quebramar de 300m e em P6 para o quebramar de 

1000m. No entanto, os pontos P1 e P3 no quebramar de 1000m acabam por ter a altura 

de onda agravada nesta configuração. 

5.1.3.2. PERÍODO DE ONDA 

 

Na segunda situação de estudo, foi considerado o mesmo intervalo de período de 

onda ao largo e restantes características. 

Analisando em simultâneo os quatro gráficos da Figura 52, conclui-se que, 

analogamente ao quebramar rectilíneo, o local onde ocorre a altura de onda máxima para 

cada comprimento da estrutura de abrigo, é independente do período de onda em águas 

profundas, embora o seu valor se amplifique com o aumento de T0. Também se visualiza 

novamente a maior influência do empolamento, em detrimento da difracção e refracção 

nas águas menos profundas, iniciando-se o troço ascendente das alturas de onda mais 

longe da linha de costa. 

Assumindo uma altura de onda ao largo de 3m, a Tabela 39 resume as alturas de 

onda nos pontos P1, P3 e P6, tendo em conta quebramares de 300 e 1000m, podendo 

chegar a variações aproximadas de 32% quando se passa de um período de onda de 8 

para 15s. 

Para o quebramar de 300m nesta nova configuração, apenas se verificam 

significativas melhoras no ponto P3. Para comprimentos de quebramar de 1000m, esta 

configuração conduz a uma diminuição da altura das ondas no ponto P6, embora 

aumente esses valores nos pontos mais próximos da costa, superando os registados no 

caso anterior.  

 

 

Quebramar de 300m Quebramar de 1000m 

P1 P3 P6 P1 P3 P6 

1.96 2.72 2.62 1.16 0.94 1.21 
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Figura 52. Altura de onda na aproximação da costa, para diferentes períodos de onda ao 
largo, consoante o comprimento do quebramar em dois troços. 

Tabela 39. Altura de onda (m) nos pontos P1, P3 e P6, variando T0 e assumindo H0=3m 

(quebramar em dois troços).  

 
 

 

 

 

 

 

  

a) Quebramar de 300m b) Quebramar de 500m 

  

c) Quebramar de 750m d) Quebramar de 1000m 

 

 Quebramar de 300m Quebramar de 1000m 

T0 P1 P3 P6 P1 P3 P6 

8s 1.81 2.52 2.53 1.02 0.83 1.15 

10s 1.96 2.72 2.62 1.16 0.94 1.21 

12s 2.16 2.92 2.74 1.31 1.04 1.29 

15s 2.43 3.15 2.94 1.50 1.14 1.44 
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5.1.3.3. PROVENIÊNCIA DA ONDA 

 

Por fim, analisou-se a influência do ângulo de proveniência das ondas, admitindo 

todas as variáveis similares ao caso anterior. 

Comparando com o quebramar rectilíneo perpendicular à costa (Figura 49), nota-se 

que as maiores diferenças ocorrem para ângulos de incidência (α0) de 15 e 30º, onde 

existem nesta configuração, abaixamentos significativos de alturas de onda em águas 

intermédias, embora em locais próximos da costa, essas melhorias não se façam sentir. 

Figura 53. Altura de onda na aproximação da costa, para diferentes proveniências de ondas, 
consoante o comprimento do quebramar em dois troços. 

 

  

a) Quebramar de 300m b) Quebramar de 500m 

  

c) Quebramar de 750m d) Quebramar de 1000m 
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A Tabela 40 compila os valores das alturas de onda nos pontos P1, P3 e P6, tendo 

como base quebramares de 300 e 1000m. 

Tabela 40. Altura de onda (m) nos pontos P1, P3 e P6, variando α0 e assumindo H0=3m 

(quebramar em dois troços). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Esta configuração em dois troços, para quebramares de comprimento igual a 300m, 

não conduz a significativas alterações quando comparadas com a anterior. Já para a 

situação de um quebramar de 1000m, esta configuração apenas induz acentuadas 

reduções na altura de onda no ponto P6, independentemente da proveniência das ondas, 

ocorrendo o inverso nos pontos P1 e P3. Assim, conclui-se que esta configuração traduz 

reduções significativas na altura de onda em locais mais afastados da costa, embora para 

pontos de baixa profundidade, o efeito proporcionado pelo empolamento aumente 

bastante a altura de onda, ultrapassando os valores registados no caso anterior. 

5.1.4. QUEBRAMAR RECTÍLINEO, OBLÍQUO À LINHA DE COSTA 

O terceiro e último caso de estudo relativo a altura de onda, consiste num 

quebramar rectilíneo fazendo um ângulo de 30º com a ortogonal à linha de costa. A 

estrutura foi solicitada por ondas vindas na oblíqua, fazendo um ângulo α0 com a 

ortogonal à costa, como indica a Figura 54. As distâncias dos diversos pontos à costa 

mantiveram-se igualmente constantes. 

Como no caso anterior, os efeitos proporcionados pelos fenómenos do 

empolamento e da refracção mantêm-se constantes, enquanto o coeficiente de difracção 

toma diferentes valores consoante o grau de abrigo de cada ponto em análise. Este 

último, com esta nova configuração em planta, possui uma variação linear com a 

aproximação à costa, dado os pontos se encontrarem colineares. 

 

 Quebramar de 300m Quebramar de 1000m 

αααα0 P1 P3 P6 P1 P3 P6 

15º 3.42 3.42 2.94 1.99 1.56 1.96 

30º 2.57 3.26 2.83 1.51 1.20 1.53 

45º 1.96 2.72 2.62 1.16 0.94 1.21 

60º 1.45 2.00 2.26 0.86 0.71 0.93 
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Figura 54. Representação esquemática da localização dos pontos analisados no terceiro 
caso de estudo. 

 

5.1.4.1. ALTURA DE ONDA 

 

De forma a elaborar resultados comparáveis com as situações de estudo 

anteriores, os passos adoptados foram em tudo semelhantes. Assim, em primeiro lugar, 

foram consideradas ondas com período ao largo constante (T0=10s), enquanto a direcção 

em águas profundas faz um ângulo com a ortogonal à costa de 45º. Os comprimentos do 

quebramar e as alturas das ondas a grande profundidade, foram as consideradas 

anteriormente. 

Observa-se que o resultado é em tudo semelhante ao primeiro caso analisado, 

sendo que regista ligeiras reduções no valor da altura de onda dos diversos pontos, 

independentemente do comprimento do quebramar. 

Como no quebramar rectilíneo perpendicular à costa, o efeito do empolamento 

sobrepõe-se ao da difracção e refracção apenas no ponto mais próximo da costa, 

contrariamente ao que ocorre no quebramar em dois troços, em que esse facto acontece 

em zonas mais distantes da linha costeira. 

 

 

 x (m) 

P1 50 

P2 100 

P3 200 

P4 300 

P5 500 

P6 750 

P7 1000 
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Figura 55. Altura de onda na aproximação da costa, consoante o comprimento do quebramar 
rectilíneo, oblíquo à linha de costa. 

Tomando como exemplo uma onda ao largo de 3m de altura, a Tabela 41 sintetiza 

as alturas de ondas nos pontos P1, P3 e P6, para quebramares de 300 e 1000m. 

Tabela 41. Altura de onda (m) nos pontos P1, P3 e P6 (quebramar rectilíneo, oblíquo à linha de 

costa).  

 
 

 

 

Esta nova configuração conduz a uma diminuição das alturas de ondas nos 

diversos pontos em estudo, comparativamente com as duas configurações anteriores. 

Para o caso de um quebramar de 1000m, e tendo em conta o quebramar em dois troços, 

esta nova configuração reduz em mais de 50% a altura de onda no ponto P1. 

5.1.4.2. PERÍODO DE ONDA 

 

Similarmente aos casos precedentes, foram considerados para a segunda situação 

de estudo, valores para o período de onda ao largo entre 8 e 15s, enquanto todas as 

outras características se mantiveram. 

Quebramar de 300m Quebramar de 1000m 

P1 P3 P6 P1 P3 P6 

1.57 2.53 2.62 0.54 0.54 1.11 
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Analogamente aos casos anteriores, o local onde ocorre a altura máxima da onda 

para cada comprimento do quebramar, é independente do período da onda em águas 

profundas, embora o seu valor se amplifique com o aumento de T0. 

Tendo como base uma altura de onda ao largo de 3m, a Tabela 42 resume as 

alturas de onda nos pontos P1, P3 e P6, podendo chegar a variações aproximadas de 45% 

quando se passa de um período de onda de 8 para 15s.  

Nota-se que quanto menor for o quebramar, maior é a sua sensibilidade ao período 

de onda, sendo os pontos mais próximos da costa os que maiores variações registam na 

sua altura de onda. 

Figura 56. Altura de onda na aproximação da costa, para diferentes períodos de onda ao 
largo, consoante o comprimento do quebramar rectilíneo, obliquo à linha de costa. 

  

a) Quebramar de 300m b) Quebramar de 500m 

  

c) Quebramar de 750m d) Quebramar de 1000m 
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Tabela 42. Altura de onda (m) nos pontos P1, P3 e P6, variando T0 e assumindo H0=3m 

(quebramar rectilíneo, oblíquo à linha de costa).  

 
 

 

 

 

 

 

 

Para um quebramar rectilíneo, oblíquo à costa, nota-se que existe uma redução 

generalizada na altura de onda dos diversos pontos, independentemente do seu 

comprimento ou período de onda ao largo. É de salientar também, que esta nova 

configuração é a mais sensível ao período de onda. 

 

5.1.4.3. PROVENIÊNCIA DA ONDA 

 

Para a proveniência da onda, foram consideradas as mesmas variáveis anteriores. 

Verifica-se que os resultados obtidos com esta configuração se assemelham com 

os da segunda configuração, embora origine significativas reduções nas alturas de onda 

em águas próximas da costa, e para comprimentos de quebramar superiores a 500m. 

Relativamente ao quebramar rectilíneo perpendicular à costa, esta nova configuração 

regista significativa acalmia em termos da altura de onda, independentemente da 

direcção de propagação das ondas em águas profundas. 

A Tabela 43 sintetiza os valores das alturas de onda nos pontos P1, P3 e P6, tendo 

como base quebramares de 300 e 1000m. 

Tabela 43. Altura de onda nos pontos P1, P3 e P6, variando α0 e assumindo H0=3m 

(quebramar rectilíneo, blíquo à linha de costa). 

 
 

 

 

 

 

 Quebramar de 300m Quebramar de 1000m 

T0 P1 P3 P6 P1 P3 P6 

8s 1.41 2.34 2.53 0.42 0.45 1.05 

10s 1.57 2.53 2.62 0.54 0.54 1.11 

12s 1.78 2.71 2.74 0.64 0.61 1.18 

15s 2.12 2.92 2.94 0.77 0.69 1.32 

 Quebramar de 300m Quebramar de 1000m 

αααα0 P1 (m) P3 (m) P6 (m) P1 (m) P3 (m) P6 (m) 

15º 3.46 3.42 2.94 0.83 0.82 1.77 

30º 2.64 3.26 2.83 0.68 0.67 1.39 

45º 1.57 2.53 2.62 0.54 0.54 1.11 

60º 1.20 1.85 2.26 0.44 0.43 0.86 
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Figura 57. Altura de onda na aproximação da costa, para diferentes proveniências de ondas, 
consoante o comprimento do quebramar rectilíneo, oblíquo à linha de costa. 

Verifica-se que esta nova configuração não altera significativamente as alturas de 

ondas para quebramares de 300m, embora quando esse comprimento iguala 1000m, são 

notórias as reduções nas alturas de ondas dos diversos pontos relativamente às duas 

situações anteriores, independentemente da proveniência das ondas. Para este último 

comprimento, e relativamente a ambas as situações anteriores, esta nova configuração 

reduz em mais de 50% a altura de onda no ponto P1, qualquer que seja a proveniência 

das ondas. 

  

a) Quebramar de 300m b) Quebramar de 500m 

  

c) Quebramar de 750m d) Quebramar de 1000m 
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5.1.5. CONSIDERAÇÕES 

Numa análise global, verifica-se que para qualquer uma das três configurações em 

planta estudadas, o fenómeno que mais influencia a altura de onda nos diversos pontos é 

a difracção, devendo-se essencialmente ao facto de se ter considerado, para todas as 

configurações, os pontos às mesmas profundidades. Assim, tanto o fenómeno da 

refracção como do empolamento se mantêm constantes com a variação da configuração 

em planta. 

A Figura 58 sintetiza as alturas de onda nos pontos analisados para as diversas 

configurações estudadas (admitindo α0=45º, T0=10s e H0=3m), permitindo concluir que o 

quebramar rectilíneo oblíquo à costa (caso 3) é o que melhores resultados obtém, uma 

vez que reduz de forma mais acentuada a altura de onda nos diversos pontos, sendo que 

as maiores diferenças se registam em pontos mais próximos da costa, podendo chegar a 

variações na ordem dos 53%. 

Figura 58. Altura de onda nos três casos analisados, para H0=3m.  

A variação da direcção de propagação e altura das ondas em águas profundas 

origina uma significativa alteração na altura de onda em cada ponto de estudo. O período 

de onda ao largo também influencia nos pontos mais próximos da costa, mas de forma 

bastante mais ténue.   

  

a) Quebramar de 300m b) Quebramar de 1000m 
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Nota-se que a forma em planta mais sensível ao período de onda ao largo é o 

quebramar rectilíneo oblíquo à costa, podendo uma pequena variação em T0 proporcionar 

um aumento para o dobro na altura de onda dos diversos pontos. 

Não se poderá indicar uma forma ideal de um quebramar, sem conhecer primeiro 

os objectivos do mesmo. É necessário compreender quais as acções que irão influenciar 

a estrutura, nomeadamente a altura e período de onda ao largo, e a sua direcção, assim 

como conhecer o local onde será necessário a acalmia marítima, e quais os valores 

máximos admissíveis para a altura de onda nesse local.  

O comprimento do quebramar influencia significativamente a altura de onda nos 

locais abrigados. Assim, o projectista terá que optar por um comprimento que garanta o 

refúgio necessário nas zonas requeridas, embora tenha que analisar o impacto que esse 

comprimento terá no orçamento da obra e no volume de material utilizado (neste trabalho 

não se estão a estudar as implicações que possam existir em termos de dinâmica 

sedimentar, ou outras). A Figura 59 resume, para os três casos e os quatro comprimentos 

de quebramar estudados, a área do perfil longitudinal, admitindo que o coroamento se 

situa à cota zero, para os três casos analisados. 

 

 

Figura 59. Área do perfil longitudinal do quebramar, para diferentes comprimentos e casos de 
estudo. 

Nota-se que para um mesmo comprimento de quebramar, atingem-se diferenças 

nas áreas cuja variação ultrapassa os 15%. Estas diferenças traduzem-se em custos no 

que diz respeito ao volume de material utilizado na obra. Para um mesmo quebramar em 
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planta, um ligeiro acréscimo no comprimento deste, levará a aumentos exponenciais no 

volume de material necessário, sendo por isso de vital importância um correcto 

dimensionamento para uma optimização de custos. 

A Figura 60a) mostra que, aumentando o comprimento do quebramar de 300m para 

500m, consegue-se reduzir significativamente a altura de onda no ponto P1, sendo que a 

área do perfil longitudinal aumenta para valores acima do dobro. Para o caso dos 

quebramares de 750m e 1000m, essa redução na altura de onda não é tão acentuada, 

agravada ainda por um aumento exponencial do volume de material necessário para a 

sua execução. Relativamente ao ponto P5 (Figura 60b), um quebramar inferior a 500m 

não interage na altura de onda do ponto, atendendo a que o aumento para 750m induz 

reduções bastante acentuadas na altura de onda. Já o acréscimo de comprimento para 

1000m, ampliaria bastante o volume de material necessário, sem que isso conduzisse a 

grandes variações na altura de onda. 

Figura 60. Relação da redução da altura da onda com a área do perfil longitudinal do 
quebramar. 

 

5.2. DIMENSIONAMENTO DO PERFIL TRANSVERSAL 

5.2.1. PESO DOS BLOCOS DO NO MANTO RESISTENTE 

Existem variadas formas de determinar o peso dos blocos a colocar no manto 

resistente, embora a bibliografia mencione duas propostas como as mais aceites em 

  

a) Referente ao ponto P1 b) Referente ao ponto P5 
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termos globais: a fórmula de Iribarren generalizada (equação 26) (melhorada em relação 

a uma anterior, com a introdução da dependência do tipo de bloco a empregar) e a 

fórmula de Hudson (equação 28). 

A fórmula de Iribarren generalizada é um pouco limitativa em termos do tipo de 

blocos a usar, pois só se conhecem coeficientes para caracterizar enrocamentos em 

pedra natural, blocos paralelepipédicos e tetrápodos. A equação depende ainda da altura 

de onda e do ângulo entre o talude do quebramar e a horizontal.  

A fórmula de Hudson, devido à existência de tabelas com os diversos valores do 

coeficiente de estabilidade, KD, referente aos múltiplos blocos artificiais existentes no 

mercado, fornece ao projectista mais opções que a proposta anterior. A variação do peso 

de cada elemento em função do referido coeficiente pode ser visualizada no gráfico da 

Figura 61 (assumindo H0=3m, γr=25kN/m3 e γw=10.1kN/m3). 

 

 

Figura 61. Peso dos blocos determinado através da fórmula de Hudson, para diferentes 
coeficientes de estabilidade KD e de inclinação do talude.  

Analisando o coeficiente de estabilidade, conclui-se que para valores inferiores a 

5.0, o peso dos blocos aumenta exponencialmente com a diminuição do valor de KD. No 

caso da rocha de forma arredondada, de forma angular e do enrocamento, o peso dos 

blocos a colocar será bastante elevado, enquanto, por outro lado, o dolo, o acropode, o 

acropode II e o core-loc, possuidores dos mais elevados valores de coeficiente de 

estabilidade, serão dimensionados para um menor peso unitário.  
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Foi executada uma análise comparativa da variação do peso de tetrápodos, com 

coeficiente de estabilidade de 7.0, realçado na Figura 61, com a oscilação da altura de 

onda e da inclinação do talude do quebramar (Figura 62), assumindo o bloco situado no 

tronco, em zona de rebentação, com um peso específico do betão de 25kN/m3, e da água 

salgada de 10.1 kN/m3. 

Em ambas as expressões é de salientar uma variação exponencial do valor do peso 

dos blocos com o aumento da altura de onda, principalmente para inclinações de talude 

elevados.  

Também se verifica, que com o aumento do peso específico do material do bloco, o 

peso deste diminuirá ligeiramente, enquanto que para o peso específico da água salgada 

o efeito é contrário, ou seja, quanto maior for o seu peso específico, maior será o peso do 

elemento a colocar. 

Relativamente à variação da inclinação do talude, os valores fornecidos pela 

fórmula de Hudson são bastante díspares da de Iribarren. Para valores de 60º, o 

resultado obtido pela proposta de Iribarren, é quatro vezes superior ao alcançado pela 

fórmula de Hudson, independentemente da altura de onda considerada. 

Figura 62. Peso dos tetrápodos, variando a altura da onda e a inclinação do talude.  

Nota-se que para ângulos inferiores a 45º, o peso dos blocos a colocar na estrutura 

portuária são superiores quando determinados pela fórmula de Hudson, mas para 

ângulos superiores existe um aumento muito mais significativo através da fórmula de 

Iribarren, pois esta expressão é mais sensível à inclinação do talude. 

  

a) Fórmula de Hudson b) Fórmula de Iribarren 
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5.2.2. ESPESSURA DO MANTO RESISTENTE 

O dimensionamento da espessura do manto resistente, varia consoante o número 

de camadas e o tipo e peso dos seus blocos constituintes (Fórmula 31). Foi efectuada 

uma análise comparativa destes três intervenientes, com o intuito de visualizar a 

sensibilidade do cálculo da espessura do manto à variação dos mesmos. 

No gráfico da Figura 63a), foi considerado o tetrápodo como elemento constituinte 

do manto, ao qual corresponde um factor de forma de 1.04 (este tipo de blocos não 

suporta ser colocado numa só camada, embora isso tenha sido considerado para se 

obter uma análise mais completa). Verifica-se que existe sempre um acréscimo na 

espessura do manto com o aumento do peso dos blocos, embora esse aumento seja 

mais significativo para pesos diminutos.  

Como é visível através da fórmula (31), a espessura do manto é directamente 

proporcional ao factor de forma e ao número de camadas (Figura 63b), embora pouco 

sensível a ambos.  

Da análise dos dois gráficos, conclui-se que o peso dos blocos é a variável que 

mais influi na espessura do manto resistente, sendo mais notada para um elevado 

número de camadas do mesmo. Constata-se que o aumento do peso volúmico do betão 

induz um ligeiro decréscimo no valor da espessura do manto resistente. 

Figura 63. Espessura do manto resistente em função do número de camadas, do factor de 
forma do bloco e do peso dos blocos a colocar.  

  

a) K∆=1.04 b) W=15tf 
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5.2.3. NÚMERO DE BLOCOS POR UNIDADE DE ÁREA 

O número de unidades a colocar numa determinada área do manto resistente, é 

dependente do número de camadas, do tipo de bloco, da sua porosidade e peso, e do 

factor de forma. 

Os gráficos da Figura 64 compilam a variação no número de blocos a colocar numa 

área unitária, consoante as variações dos múltiplos parâmetros intervenientes no cálculo 

(foi considerado o uso do tetrápodo como elemento constituinte do manto resistente, cujo 

K∆=1.04). 

Figura 64. Número de blocos a colocar por a área unitária do manto resistente, em função do 
número de camadas, do factor de forma do bloco constituinte, do peso e da porosidade.  

  

c) P=50% e  K∆=1.04 d) W=15tf e  K∆=1.04 

 

  

e) n=2 e P=50% f) n=2 e K∆=1.04 
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Observa-se que para o número de camadas e o factor de forma existe uma 

proporcionalidade directa com o número de blocos a colocar numa determinada área de 

manto resistente, sendo esta mais sensível ao número de camadas (Figura 64a ou Figura 

64b e Figura 64c). Em termos de porosidade, essa proporcionalidade também existe, 

embora inversa (Figura 64b e Figura 64d).  

A característica que mais influi no número de blocos a colocar no manto é o peso 

de cada unidade, que, para valores inferiores a 10tf ou mesmo 20tf no caso de várias 

camadas, varia de forma exponencial (Figura 64a).  

É de referir, que o aumento do peso volúmico do betão induz um ligeiro acréscimo 

no número de elementos a colocar em obra. 

Tendo em conta que a resistência do manto é proporcionada pelo imbricamento dos 

blocos e do seu peso próprio, é necessário encontrar o equilíbrio entre o número de 

blocos a colocar e o seu peso próprio. 

Assim, com vista a um menor número de blocos por área no manto resistente, 

espera-se que surjam no mercado elementos passíveis de colocação por uma só 

camada, cuja porosidade seja elevada e o factor de forma reduzido. 

5.2.4. COTA DE COROAMENTO 

A cota de coroamento define-se com base no valor de espraiamento, sendo este 

dependente da altura da onda que interage com a estrutura portuária, o seu comprimento 

e/ou período, o ângulo do talude com a horizontal, e as características do próprio talude.  

De modo a facilitar a compreensão na análise da Figura 65, é feita uma 

comparação com base na fórmula (38), presente em Delft Hydraulics (1989). 

Analisando graficamente o valor do espraiamento, conclui-se que a altura de onda 

aquando da interacção desta com a estrutura portuária, é a característica que mais influi 

(Figura 65a), aumentando o valor do run-up em cerca de 42%, quando a altura de onda 

varia de 2 para 4m, admitindo um talude com ângulo de 60º com a horizontal. 

É de salientar, que a variação no período de onda médio não se traduz em grandes 

diferenças no resultado do espraiamento, embora a inclinação do talude, na passagem 

de 15º para 60º, induza no valor do espraiamento um acréscimo de cerca de 62%, para 

Hi=5m e Tm=8s (Figura 64b). 
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Figura 65. Espraiamento da onda de acordo com Delft Hydraulics (1989) em função da 
variação da altura de onda na interacção com o talude, período médio e ângulo do talude com 

a horizontal. 

O gráfico presente na Figura 66 esquematiza as variações do espraiamento 

consoante a utilização da proposta de Battjes (1974) ou Delft Hydraulics (1989), 

admitindo como exemplo uma inclinação do talude com a horizontal de 15º, short-crested 

waves e um período de onda médio de 8s.  

 

 

Figura 66. Comparação dos valores de espraiamento obtidos através da proposta de 
Battjes (1974) e Delft Hydraulics (1989). 

  

a) Tm=8s b) Hi=3m 
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Como facilmente se conclui, a primeira fornece valores superiores, embora 

necessitem ser corrigidos com os coeficientes γr, γb, e γh. Para as condições mencionadas, 

quando Hi=5m, a variação entre ambas as propostas é de aproximadamente 58%. Esta 

discrepância de valores pode ser diminuída apenas com a consideração de um 

revestimento constituído por uma camada de rocha de diâmetro D, cujo quociente entre 

Hi e D se situe entre 1.5 e 3.0, ao qual corresponde um γr entre 0.55 e 0.60, passando 

assim a um resultado similar entre ambas as fórmulas. 

Como curiosidade, através do ábaco da US ACERS (1984) presente na Figura 20, 

para a mesma situação de estudo e tendo em conta uma altura de onda de 5m, resulta 

um valor 11% superior ao obtido por Battjes, e 35% inferior ao determinado através de 

Delft Hydraulics, tendo ainda que ser corrigido pelo coeficiente r’. Se se considerar como 

revestimento uma camada de blocos basálticos, o valor obtido a partir do ábaco é 

semelhante à proposta de Battjes (1974). 

5.2.5. LARGURA DE COROAMENTO 

O cálculo da largura de coroamento num quebramar depende do tipo e peso dos 

blocos do manto resistente, assim como do número de unidades a colocar na berma, 

sendo usual na bibliografia da especialidade aconselhar-se três como valor mínimo. 

Assim, a Figura 67 compila a variação da largura de coroamento em função das diversas 

variáveis, tendo sido adoptado o tetrápodo como bloco constituinte do talude (K∆=1.04). 

Figura 67. Largura de coroamento em função do número, tipo e peso dos blocos.  

  

a) W=15tf b) K∆=1.04 
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Como através da fórmula (41) se deduz, a largura de coroamento é directamente 

proporcional ao número de blocos na berma e ao coeficiente de forma. O primeiro influi 

no valor da largura da berma de forma mais significativa, dada a sua amplitude de valores 

ser bastante superior. O coeficiente de forma, dependente do tipo de blocos, terá como 

valor mínimo 0.94 (dolos) e máximo 1.51 (acropode e core-loc), significando essa 

variação um acréscimo aproximado de 38% na largura de coroamento. Quanto maior for 

o peso dos blocos, superior será a largura da berma, podendo chegar a diferenças 

próximas de 54%, no caso estudado.  

O peso dos blocos a colocar no manto é a característica que mais faz variar a 

largura de coroamento, havendo, para o caso do tetrápodo, um aumento aproximado de 

54% quando se modifica o peso de cada bloco de 5tf para 50tf, independentemente do 

número de blocos na berma. 

É de salientar, que aumentando o peso volúmico do betão, resultará um ligeiro 

decréscimo na largura de coroamento. 

 

 



 

 

CAPÍTULO  6 
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6. PRÉ-DIMENSIONAMENTO EXPEDITO 

O dimensionamento de quebramares é algo complexo, dada a variedade de acções 

a que este se sujeita na sua vida útil, pelo que não é possível elaborar fórmulas ou 

tabelas de soluções passíveis de ser usadas em todas as situações. No entanto, com o 

intuito de facilitar a definição da ordem de grandeza para a escolha do comprimento do 

quebramar, consoante o nível de abrigo pretendido e da altura de onda ao largo, este 

capítulo tenta compilar sob a forma de tabela, alguns exemplos que poderão ser úteis 

para futuras aplicações, numa fase de pré-dimensionamento. 

Tendo como base um quebramar rectilíneo e ortogonal à costa, que dá origem a um 

canal de largura de 200m, paralelo a este, as seguintes tabelas resumem os valores para 

diferentes alturas de onda ao largo e comprimentos de quebramares. Supõe-se um 

ângulo de propagação das ondas com a ortogonal à costa (α0) e uma variação do período 

de onda com a respectiva altura de acordo com a expressão: T=1.2H+7. Os valores da 

altura de onda são referentes ao ponto central do canal e no alinhamento da costa (ponto 

P ilustrado na Figura 68). 

 

Figura 68. Esquematização do quebramar e ponto P assumidos. 

As tabelas estão formatadas de modo a salientar os locais onde a altura de onda no 

ponto P são inferiores ou superiores à unidade, recorrendo à coloração para uma mais 

fácil e rápida compreensão. 

É de salientar, que à medida que a profundidade no ponto P aumenta, o efeito 

sofrido pela onda devido ao empolamento, provoca uma diminuição da sua altura, 

enquanto por outro lado, a difracção e a refracção tendem a aumentar a altura da onda. 
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Tabela 44. Alturas de onda (m) no ponto central do canal (α0=15º e profundidade 5m). 

 
Comprimento do quebramar (m) 

H0  
(m) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

1 1.03 0.97 0.80 0.68 0.59 0.52 0.46 0.40 0.36 0.32 0.28 0.25 0.22 

2 2.16 2.04 1.68 1.43 1.25 1.10 0.98 0.87 0.78 0.71 0.63 0.57 0.51 

3 3.39 3.20 2.65 2.26 1.98 1.75 1.56 1.40 1.27 1.15 1.04 0.95 0.86 

4 4.73 4.46 3.70 3.16 2.77 2.46 2.20 1.99 1.81 1.65 1.50 1.37 1.25 

5 6.15 5.81 4.82 4.13 3.62 3.22 2.90 2.63 2.39 2.19 2.01 1.85 1.70 

6 7.67 7.24 6.02 5.17 4.53 4.04 3.64 3.31 3.03 2.78 2.56 2.36 2.18 

7 9.03 8.52 7.09 6.09 5.36 4.78 4.32 3.93 3.60 3.32 3.07 2.84 2.63 

8 10.71 10.11 8.42 7.24 6.37 5.70 5.15 4.70 4.32 3.99 3.69 3.43 3.19 

 

Tabela 45. Alturas de onda (m) no ponto central do canal (α0=15º e  profundidade 10m). 

 
Comprimento do quebramar (m) 

H0  
(m) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

1 0.94 0.88 0.73 0.63 0.55 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24 

2 1.93 1.82 1.51 1.30 1.14 1.01 0.91 0.82 0.75 0.69 0.63 0.58 0.53 

3 3.00 2.83 2.36 2.02 1.78 1.59 1.43 1.30 1.19 1.09 1.01 0.93 0.86 

4 4.14 3.91 3.26 2.80 2.47 2.20 1.99 1.82 1.67 1.54 1.43 1.33 1.23 

5 5.36 5.06 4.22 3.63 3.20 2.87 2.60 2.38 2.19 2.02 1.88 1.75 1.64 

6 6.65 6.28 5.24 4.51 3.98 3.57 3.24 2.97 2.74 2.54 2.37 2.21 2.07 

7 8.01 7.57 6.31 5.45 4.81 4.32 3.92 3.60 3.33 3.09 2.89 2.70 2.54 

8 9.43 8.92 7.44 6.42 5.68 5.10 4.64 4.27 3.95 3.67 3.44 3.22 3.03 

 

Tabela 46. Alturas de onda (m) no ponto central do canal (α0=15º e profundidade 20m). 

 
Comprimento do quebramar (m) 

H0  
(m) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

1 0.91 0.86 0.71 0.61 0.54 0.48 0.43 0.39 0.36 0.33 0.30 0.28 0.26 

2 1.82 1.72 1.43 1.23 1.08 0.97 0.88 0.80 0.73 0.68 0.63 0.58 0.54 

3 2.76 2.61 2.18 1.88 1.65 1.48 1.35 1.23 1.14 1.05 0.98 0.92 0.86 

4 3.76 3.55 2.96 2.56 2.26 2.03 1.85 1.69 1.57 1.46 1.36 1.28 1.20 

5 4.80 4.54 3.79 3.28 2.90 2.61 2.37 2.18 2.02 1.89 1.76 1.66 1.56 

6 5.91 5.59 4.67 4.04 3.57 3.22 2.93 2.70 2.51 2.34 2.19 2.07 1.95 

7 7.06 6.69 5.59 4.83 4.28 3.86 3.52 3.25 3.01 2.82 2.65 2.50 2.36 

8 8.27 7.84 6.56 5.67 5.03 4.53 4.14 3.82 3.55 3.32 3.12 2.95 2.80 
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Tabela 47. Alturas de onda (m) no ponto central do canal (α0=30º e profundidade 5m). 

 
Comprimento do quebramar (m) 

H0  
(m) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

1 0.65 0.52 0.43 0.36 0.31 0.27 0.23 0.20 0.17 0.15 0.12 0.10 0.08 

2 1.37 1.09 0.91 0.78 0.68 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.30 0.26 0.22 

3 2.15 1.72 1.44 1.24 1.08 0.96 0.85 0.76 0.67 0.60 0.53 0.46 0.40 

4 3.00 2.41 2.02 1.74 1.53 1.36 1.22 1.09 0.98 0.88 0.79 0.71 0.63 

5 3.91 3.14 2.65 2.29 2.02 1.80 1.62 1.47 1.33 1.21 1.09 0.99 0.89 

6 4.88 3.93 3.31 2.88 2.55 2.28 2.06 1.87 1.71 1.56 1.43 1.30 1.19 

7 5.75 4.63 3.92 3.41 3.03 2.72 2.47 2.25 2.06 1.89 1.74 1.60 1.47 

8 6.83 5.51 4.66 4.07 3.62 3.26 2.97 2.72 2.50 2.30 2.13 1.97 1.82 

 

Tabela 48. Alturas de onda (m) no ponto central do canal (α0=30º e profundidade 10m). 

 
Comprimento do quebramar (m) 

H0  
(m) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

1 0.60 0.48 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 

2 1.24 1.00 0.84 0.73 0.64 0.57 0.52 0.47 0.42 0.38 0.35 0.31 0.28 

3 1.93 1.55 1.31 1.14 1.01 0.91 0.82 0.75 0.68 0.63 0.57 0.52 0.48 

4 2.67 2.15 1.82 1.59 1.41 1.27 1.16 1.06 0.97 0.90 0.83 0.76 0.71 

5 3.45 2.78 2.36 2.06 1.84 1.66 1.52 1.40 1.29 1.19 1.11 1.03 0.96 

6 4.28 3.46 2.93 2.57 2.30 2.08 1.91 1.76 1.63 1.51 1.41 1.32 1.23 

7 5.17 4.17 3.54 3.11 2.78 2.53 2.32 2.14 1.99 1.86 1.74 1.63 1.53 

8 6.11 4.93 4.19 3.67 3.29 3.00 2.75 2.55 2.38 2.22 2.09 1.96 1.85 

 

Tabela 49. Alturas de onda (m) no ponto central do canal (α0=30º e profundidade 20m). 

 
Comprimento do quebramar (m) 

H0  
(m) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

1 0.60 0.48 0.41 0.35 0.31 0.28 0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 0.14 

2 1.19 0.96 0.81 0.71 0.63 0.57 0.52 0.48 0.44 0.40 0.37 0.34 0.32 

3 1.81 1.46 1.24 1.09 0.97 0.88 0.80 0.74 0.69 0.64 0.59 0.56 0.52 

4 2.46 1.99 1.69 1.48 1.33 1.21 1.11 1.03 0.95 0.89 0.84 0.78 0.74 

5 3.16 2.55 2.17 1.90 1.71 1.55 1.43 1.33 1.24 1.16 1.09 1.03 0.97 

6 3.90 3.14 2.67 2.34 2.11 1.92 1.77 1.65 1.54 1.45 1.37 1.30 1.23 

7 4.68 3.78 3.20 2.81 2.53 2.31 2.13 1.99 1.86 1.76 1.66 1.58 1.50 

8 5.51 4.45 3.77 3.31 2.97 2.72 2.51 2.35 2.20 2.08 1.97 1.87 1.78 
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Tabela 50. Alturas de onda (m) no ponto central do canal (α0=45º e profundidade 5m). 

 
Comprimento do quebramar (m) 

H0  
(m) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

1 0.44 0.35 0.29 0.25 0.21 0.18 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.03 

2 0.92 0.74 0.62 0.53 0.46 0.40 0.35 0.30 0.26 0.22 0.19 0.15 0.12 

3 1.44 1.17 0.99 0.85 0.75 0.66 0.58 0.51 0.45 0.39 0.34 0.29 0.24 

4 2.01 1.63 1.39 1.20 1.06 0.94 0.84 0.75 0.67 0.60 0.53 0.46 0.40 

5 2.62 2.14 1.82 1.59 1.41 1.26 1.13 1.02 0.92 0.83 0.75 0.67 0.59 

6 3.27 2.67 2.28 2.00 1.78 1.60 1.45 1.32 1.20 1.09 0.99 0.90 0.81 

7 3.86 3.16 2.70 2.38 2.12 1.92 1.75 1.59 1.46 1.34 1.22 1.12 1.02 

8 4.59 3.76 3.22 2.84 2.55 2.31 2.11 1.93 1.78 1.64 1.51 1.39 1.28 

 

Tabela 51. Alturas de onda (m) no ponto central do canal (α0=45º e profundidade 10m). 

 
Comprimento do quebramar (m) 

H0 

 (m) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

1 0.41 0.34 0.28 0.25 0.22 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 0.10 0.09 0.07 

2 0.85 0.69 0.59 0.51 0.46 0.41 0.37 0.33 0.30 0.27 0.24 0.21 0.19 

3 1.31 1.07 0.92 0.81 0.72 0.65 0.59 0.54 0.49 0.45 0.41 0.37 0.33 

4 1.81 1.48 1.27 1.12 1.00 0.91 0.83 0.76 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 

5 2.35 1.92 1.65 1.46 1.31 1.19 1.10 1.01 0.93 0.87 0.80 0.75 0.69 

6 2.92 2.39 2.05 1.82 1.64 1.50 1.38 1.28 1.19 1.11 1.03 0.96 0.90 

7 3.52 2.88 2.48 2.20 1.99 1.82 1.68 1.56 1.46 1.36 1.28 1.20 1.13 

8 4.17 3.41 2.93 2.60 2.36 2.16 2.00 1.87 1.75 1.64 1.54 1.45 1.37 

 

Tabela 52. Alturas de onda (m) no ponto central do canal ( α0=45º e profundidade 20m). 

 
Comprimento do quebramar (m) 

H0 

 (m) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

1 0.43 0.35 0.30 0.26 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13 0.11 0.10 

2 0.84 0.69 0.59 0.52 0.47 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.28 0.26 0.24 

3 1.27 1.04 0.89 0.79 0.71 0.65 0.60 0.55 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 

4 1.72 1.41 1.21 1.08 0.97 0.89 0.82 0.77 0.72 0.67 0.63 0.59 0.56 

5 2.21 1.80 1.55 1.38 1.25 1.15 1.06 0.99 0.93 0.88 0.83 0.78 0.74 

6 2.73 2.22 1.91 1.69 1.54 1.42 1.32 1.23 1.16 1.10 1.04 0.99 0.94 

7 3.28 2.67 2.29 2.03 1.85 1.70 1.58 1.49 1.40 1.33 1.26 1.20 1.14 

8 3.88 3.15 2.69 2.39 2.17 2.00 1.87 1.75 1.66 1.57 1.50 1.43 1.36 



Pré-dimensionamento expedito 

 

Página | 123 

 

Tabela 53. Alturas de onda (m) no ponto central do canal ( α0=60º e profundidade 5m). 

 
Comprimento do quebramar (m) 

H0  
(m) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

1 0.30 0.25 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.07 0.05 0.04 0.02 0.01 

2 0.64 0.52 0.44 0.38 0.33 0.28 0.24 0.21 0.18 0.15 0.12 0.09 0.06 

3 1.00 0.82 0.70 0.60 0.53 0.47 0.41 0.36 0.31 0.27 0.23 0.19 0.15 

4 1.40 1.15 0.98 0.86 0.76 0.67 0.60 0.54 0.48 0.42 0.37 0.32 0.27 

5 1.82 1.50 1.29 1.13 1.01 0.91 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.47 0.41 

6 2.27 1.88 1.62 1.43 1.28 1.16 1.05 0.95 0.86 0.78 0.71 0.64 0.57 

7 2.69 2.22 1.92 1.70 1.53 1.39 1.27 1.16 1.06 0.97 0.89 0.81 0.73 

8 3.20 2.65 2.30 2.04 1.84 1.68 1.53 1.41 1.30 1.20 1.10 1.01 0.93 

 

Tabela 54. Alturas de onda (m) no ponto central do canal. (α0=60º e profundidade 10m). 

 
Comprimento do quebramar (m) 

H0  
(m) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

1 0.30 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 

2 0.60 0.50 0.43 0.38 0.33 0.30 0.27 0.24 0.22 0.19 0.17 0.15 0.13 

3 0.93 0.77 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.24 

4 1.28 1.06 0.92 0.82 0.74 0.67 0.61 0.56 0.52 0.48 0.44 0.40 0.37 

5 1.65 1.37 1.19 1.06 0.96 0.88 0.81 0.75 0.69 0.64 0.60 0.55 0.51 

6 2.06 1.70 1.48 1.32 1.20 1.10 1.02 0.95 0.88 0.82 0.77 0.72 0.67 

7 2.49 2.06 1.79 1.60 1.46 1.34 1.25 1.16 1.09 1.02 0.96 0.90 0.84 

8 2.95 2.43 2.11 1.89 1.73 1.60 1.48 1.39 1.30 1.23 1.16 1.09 1.03 

 

Tabela 55. Alturas de onda (m) no ponto central do canal (α0=60º e profundidade 20m). 

 
Comprimento do quebramar (m) 

H0  
(m) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

1 0.32 0.27 0.23 0.20 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 

2 0.62 0.52 0.45 0.40 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.22 0.20 0.18 

3 0.93 0.77 0.67 0.60 0.54 0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.30 

4 1.25 1.03 0.90 0.80 0.73 0.68 0.63 0.59 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 

5 1.60 1.32 1.14 1.02 0.94 0.87 0.81 0.76 0.71 0.67 0.64 0.60 0.57 

6 1.97 1.62 1.40 1.26 1.15 1.07 1.00 0.94 0.89 0.84 0.80 0.76 0.72 

7 2.38 1.94 1.68 1.50 1.38 1.28 1.20 1.13 1.07 1.02 0.97 0.92 0.88 

8 2.82 2.30 1.98 1.77 1.62 1.50 1.41 1.33 1.26 1.20 1.15 1.10 1.05 
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Por exemplo, num caso em que as ondas ao largo se direccionem 

predominantemente para a costa fazendo um ângulo de 45º com esta, com uma altura a 

rondar 3m, e cuja profundidade à entrada do canal seja 5m, se se pretender obter no 

ponto P uma altura não superior a 1m, ter-se-ia que executar um quebramar com um 

comprimento mínimo de 500m, que reduziria a altura para 0.99m. Se a mesma acalmia 

fosse desejada, com ondas na mesma direcção embora com altura ao largo de 5m, o 

comprimento do quebramar teria que ser superior a 1100m (Tabela 50). Em 

contrapartida, se existir um quebramar com 1000m que dá acesso a um canal de 

profundidade constante próxima de 10m, e sabendo que as ondas são 

predominantemente provenientes duma direcção cuja ortogonal faz um ângulo com a 

perpendicular à costa de 15º com uma altura de 4m, determina-se que a altura de onda 

esperada em P será aproximadamente 1.82m (Tabela 45). 

 

 
 



 

 

CAPÍTULO  7 

Considerações finais 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É inquestionável a importância que um porto tem no desenvolvimento de uma zona 

costeira, assim como no país onde se encontra inserido. Para um bom desempenho a 

nível de navegabilidade, é necessário que o porto possua uma estrutura tipo quebramar 

bem dimensionada, permitindo assim a entrada de embarcações de pequeno porte, 

embora por outro lado seja também importante possuir uma profundidade capaz de 

possibilitar a entrada de navios com grande calado. 

O bom funcionamento do porto, ou mesmo do quebramar, depende de vários 

factores, como foi mencionado neste trabalho. Relativamente ao quebramar, é necessário 

ter em atenção questões relacionadas tanto com a configuração em planta, como com a 

forma e a constituição do perfil transversal.  

Para um correcto dimensionamento em planta, é necessário compreender os vários 

factores externos à estrutura, mas de vital importância no futuro funcionamento do porto. 

Assim, é essencial conhecer a altura e período de onda ao largo, como também a sua 

proveniência. Principalmente esta última característica, ajuda o projectista a direccionar o 

quebramar para ângulos cujo abrigo portuário seja maximizado, embora tenha que ter em 

atenção a direcção de entrada das embarcações no interior do porto, para que estes não 

sejam solicitados por ondas com direcções perpendiculares ao seu eixo longitudinal.  

Atendendo a que a cabeça do quebramar se situa geralmente em locais um pouco 

afastados da costa, a configuração em planta a fornecer ao quebramar, assim como o 

seu comprimento, deverão ser um compromisso entre a acalmia da agitação marítima e o 

volume de material utilizado. Isto porque, um ligeiro aumento de comprimento do 

quebramar, ou uma pequena rotação na sua direcção, pode aumentar exponencialmente 

o volume de material necessário para a sua construção, e assim ampliar o preço final da 

obra. 

O dimensionamento de um quebramar, tanto em termos de configuração em planta, 

como em perfil transversal, requer o auxílio a modelos físicos e numéricos capazes de 

fornecer ao projectista uma noção clara de como a estrutura será solicitada ao longo da 

vida útil. 

O perfil transversal de um quebramar depende de vários parâmetros, uns 

relacionados com o próprio material utilizado na sua construção, outros com acções 

externas. Desde logo, a altura de onda na interacção com a estrutura, e consequente 

espraiamento, ajuda a perceber qual a cota mínima a dar ao coroamento, sob forma de 

não sofrer galgamento. O espraiamento, por sua vez, depende da rugosidade, 
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permeabilidade, inclinação do talude e tipo de estrutura. A largura de coroamento é 

proporcional ao coeficiente de forma e ao número de blocos a colocar na berma, embora 

seja bastante mais sensível ao peso dos blocos colocados. O peso dos blocos depende 

da inclinação do talude e da altura de onda na interacção, assim como do tipo do bloco e 

do seu peso específico, embora sejam os dois primeiros que induzem maiores variações 

no peso unitário dos blocos. 

A generalidade das dimensões do perfil transversal, dependem do peso dos blocos 

do manto resistente e/ou da altura de onda na interacção. Tendo em conta as 

dependências do peso dos blocos, torna-se evidente que o perfil transversal se apoia 

sobre três parâmetros fundamentais, aos quais é bastante sensível: o peso dos blocos, a 

altura de onda na interacção e a inclinação do talude. 

Dada a necessidade do recurso sistemático a modelos numéricos e físicos para 

uma simulação o mais real possível das acções à estrutura em toda a sua vida útil, 

revela-se de vital importância o lançamento futuro de novas tecnologias capazes de 

executar uma ligação entre todas as variáveis intervenientes no cálculo dos 

quebramares, fornecendo assim ao projectista uma maior segurança e certeza no seu 

dimensionamento. 

A colocação de um maior número de bóias ondógrafo na costa litoral portuguesa, 

pode trazer melhorias significativas no conhecimento da propagação da agitação 

marítima em Portugal, e fornecer todos os elementos essenciais ao dimensionamento de 

estruturas portuárias, como a altura, período e direcção de onda, sem ser necessário 

recorrer a bóias ondógrafo situadas a vários quilómetros de distância, e assumir que os 

valores se igualam, como acontece em Aveiro (bóia ondógrado de Leixões). 

Relativamente aos blocos artificiais para colocação no manto resistente, a inovação 

já se encontra suficientemente avançada, embora seja provável que possam surgir no 

mercado outros elementos para colocação numa só camada, cujo coeficiente de 

estabilidade KD possa superar os existentes, embora esse facto não se traduza em 

significativas reduções no peso dos blocos a colocar no quebramar (Figura 62). Por outro 

lado, podem ser desenvolvidas novas formas de blocos que possibilitem uma ligação 

entrelaçada, capaz de diminuir o peso e o volume de betão utilizado, embora resultando 

num compromisso eficaz entre a estabilidade e a redução de energia das ondas.  

Em suma, o dimensionamento de um quebramar é algo complexo, sendo 

dependente de vários factores de difícil quantificação. É um processo iterativo e em que 

as soluções adoptadas têm que estar em sistemática actualização, sob forma da verdade 

hoje, não o ser amanhã.  
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