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RESUMO 

Durante muitos anos os habitantes do Arquipélago dos Açores tinham no mar o único meio de 

estabelecer ligações entre as diversas ilhas bem como com Portugal Continental. Este facto levou 

a que as estruturas portuárias da região ganhassem uma grande importância. Nos dias de hoje 

essas infraestruturas, apesar de já não serem a principal porta para essas ligações no que à 

movimentação de pessoas diz respeito, continuam a ter uma importância fundamental no que se 

refere a trocas comerciais, pescas, turismo etc. 

Isto leva a que as infraestruturas portuárias necessitem de níveis de proteção adequados, o que só 

pode ser conseguido através de uma adequada manutenção, melhoramento e construção de bons 

quebramares, cujo principal objetivo é garantir um obstáculo à agitação marítima de modo a que 

quando esta atinga o porto o faça depois de dissipada grande parte da sua energia. 

O principal objetivo desta dissertação é a criação de uma base de dados dinâmica composta por 

várias fichas que sistematizam a informação relativa a todos os portos e respetivos quebramares 

da R.A.A. Estas informações incluem, plantas e secções transversais dos quebramares, 

localização e descrição dos portos e obras recentes ou futuras. 

Para além disso, e face à informação recolhida, foram efetuadas análises comparativas entre 

algumas das informações apresentadas, procurando retirar conclusões do ponto de vista 

académico.  

Outro dos objetivos deste trabalho passa pela reflexão sobre alguns acidentes portuários que 

ocorreram na região, de modo conhecer-se as suas causas e retirar conclusões que possam 

contribuir para se evitarem situações idênticas no futuro 

 

PALAVRAS-CHAVE: Quebramares, portos, Açores, acidentes portuários, base de dados. 
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ABSTRACT  

For many years in Azores the connection between the islands and the connection with the 

mainland was made solely through the sea, making harbour structures the most important 

structure of each island. Nowadays these structures are not the main door for public transportation 

anymore, but their significance was not reduced since they’re still very important in terms of 

commercial exchanges, fishing, tourism, etc. 

Attending to this fact the harbour structures require a great level of protection, which is only 

achieved by the constant maintenance, improvements and construction of breakwaters. The main 

objective of these structures is to create an obstacle to the waves in a way that when they hit the 

harbour most of their energy is already dissipated.  

The main goal of this thesis is the creation of a dynamic data base composed by technical files 

containing information relative to every harbour and respective breakwaters in the region. This 

information include, the blueprints of the breakwater, the location and description of the harbour 

and some recent or future constructions. 

Regarding these files, there´s also a comparative analysis between some of these information, 

aiming to find some academic conclusions. 

Another goal of this paper was the presentation of studies regarding some of the port accidents 

that occurred in the archipelago in the past, pointing towards the causes so it’s possible to learn 

from the mistakes and don’t make them in the future. 

  

KEYWORDS: Breakwaters, harbours, Azores, port accidents, data base. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. OBJETIVOS E METODOLOGIA 

A localização geográfica do Arquipélago dos Açores levou a que as suas gentes sempre tivessem 

sentido a necessidade de manter uma forte ligação ao mar. Um dos meios para estabelecer essa 

ligação passa como é óbvio pela existência de portos em todas as suas 9 ilhas. Essa rede de portos, 

que nos primórdios do povoamento do arquipélago era muito rudimentar, constituía o único meio 

de se estabelecerem comunicações entre as diversas ilhas e com o exterior. Nos dias de hoje 

continua a ser de vital importância para as populações no estabelecimento de trocas comerciais, 

passando pela pesca, turismo, etc. 

Com o decorrer dos anos,e atentos às novas necessidades que o desenvolvimento da sociedade foi 

exigindo foram sendo melhorados os portos existentes e construídos novos de modo a dar resposta 

às novas necessidades que iam surgindo, contribuindo deste modo para o progresso e 

desenvolvimento do arquipélago. Significa isto que este tipo de infraestruturas quer-se sempre 

atual sendo para isso necessário que o poder político e as autoridades responsáveis disponham de 

informações constantes sobre as mesmas que lhes permitam decidir quando houver necessidade 

de se proceder a conservações, ampliações ou mesmo construção de novas infraestruturas 

portuárias. 

Para tal torna-se importante dispor de uma base de dados que sistematize toda a informação 

relativa a essas infraestruturas. Uma base de dados dessa natureza pressupõe não só a inclusão, o 

mais completa possível, de todas as características físicas, mas sobretudo deverá incluir resultados 

das suas possíveis alterações futuras. 

Esta dissertação nasce portanto da necessidade de criação de uma base de dados dessa natureza. 

É um trabalho inovador para a região sendo que em 2012 já foi feita uma dissertação, 

“Quebramares portugueses. Inventário e análise comparativa de soluções” de Ricardo André 

Fernandes Teixeira, que pretendeu ser numa base de dados em que as características recolhidas 

se centraram principalmente nos portos de Portugal continental. Acolhendo uma nota registada 

nessa dissertação, entende-se que o arquipélago dos Açores, pela sua especificidade, merece um 

estudo focado na sua realidade. 

Como tal, o objetivo principal desta dissertação passa por elaborar uma base de dados com as 

características de cada porto do arquipélago dos Açores, realizando uma análise comparativa entre 

estes, e procurando retirar algumas conclusões interessantes do ponto de vista académico.  
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Ainda do ponto de vista académico, e não só, a presente dissertação apresenta um capítulo 

dedicado a estudos e informações sobre alguns acidentes portuários ocorridos na região fazendo-

se uma análise das causas e percebendo em que medida será possível evitar futuras situações da 

mesma natureza. 

Para a concretização destes propósitos contactaram-se diversas entidades ligadas a obras 

portuárias na região, solicitando a disponibilização de informações disponíveis, como sejam 

características dos quebramares, constituição dos portos, acidentes, etc..  

Apesar de todas as entidades contactadas se terem mostrado sempres disponíveis a prestar a 

colaboração solicitada disponibilizando a informação de que dispunham, foram encontradas 

algumas dificuldades na obtenção de alguns dados, sobretudo porque grande parte dos portos, 

construídos há já largas décadas, não têm nos arquivos públicos ou mesmo privados, elementos 

completos e organizados que pudessem ser utilizados. 

A base de dados está estruturada em várias fichas, cada uma delas contendo informações relativas 

a cada um dos portos estudados. 

Esta dissertação, conforme já referido, pretende contribuir para uma futura base de dados 

dinâmica em que possa ser possível, sempre que se realizem obras ou alterações nos portos, esta 

seja atualizada, de modo a constituir-se como uma ferramenta o mais atual possível. 

 

1.2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

A presente dissertação está estruturada em 7 capítulos, a saber: 

 Capítulo 1 (Introdução): Neste capítulo é feito um enquadramento geral sobre a 

dissertação apresentando os seus objetivos e a metodologia seguida bem como a forma 

como esta está organizada; 

 Capítulo 2 (Região Autónoma dos Açores): Apresenta uma pequena introdução com 

considerações gerais sobre o Arquipélago nomeadamente características geográficas de 

cada ilha, informações do regime das marés e agitação marítima da região; 

 Capítulo 3 (Classificação e características dos quebramares): É feita uma descrição 

sobre as diferentes classificações de quebramares bem como as características que os 

levam a ter determinada classificação. São apresentados fatores a considerar na escolha 

do tipo de quebramar a utilizar em determinada obra bem como o método de 

dimensionamento e os modos de rotura de um quebramar do tipo misto; 

 Capítulo 4 (Inventário dos quebramares portuários da R.A.A.): É apresentada lista com 

a classificação de cada um dos portos da região bem como a lista com os portos objeto 

de estudado neste trabalho. É feita uma nota explicativa sobre as fichas através de um 

registo tipo, sendo que as fichas, face ao volume em causa, são apresentadas em anexo; 

 Capítulo 5 (Análise comparativa): É feita uma comparação de cada uma das 

características de todos os quebramares estudados retirando-se daí algumas conclusões; 

 Capítulo 6 (Acidentes): Neste capítulo são descritos acidentes ocorridos nos portos da 

região apresentando-se algumas das suas causas; 

 Capítulo 7 (Síntese e conclusões): Este capítulo sintetiza o trabalho realizado retirando 

algumas conclusões bem como possíveis desenvolvimentos futuros neste tema.  
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REGIÃO AUTÓNOMA DOS 
AÇORES (R.A.A.) 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO SOBRE O ARQUIPÉLAGO AÇORES 

Embora a história da descoberta dos Açores não seja consensual sabe-se que em 1431 Gonçalo 

Velho Cabral chegou à ilha de Santa Maria, e que a partir daí foram sendo descobertas as restantes 

ilhas, com a exceção das Flores e Corvo, só descobertas mais tarde (1450) por Diogo Teive. 

Por volta de 1432, por ordem do Infante D. Henrique, as ilhas começaram a ser povoadas por 

portugueses oriundos principalmente do Algarve, Alentejo, Estremadura e Minho. 

Os seus habitantes, por força da posição geográfica do arquipélago, tiveram desde sempre uma 

forte e inevitável ligação ao mar. Contribui para esse facto, desde o fator económico como a pesca, 

a atividade baleeira, passando pelas ligações com exterior em que, durante muitos anos, constituía 

a única forma de as estabelecer, precisamente através de uma longa travessia atlântica de 1500km.  

Atualmente essa ligação ao mar continua muito presente, com novas valências como seja o 

turismo e lazer, ligações marítimas regulares de passageiros e viaturas entre as várias ilhas mas 

mantendo sempre a sua importância estratégica no transporte de mercadorias e bens de e para a 

região estabelecendo laços comerciais com o exterior. Além de que o sector das pescas assente 

no mar continua, a par com o sector agropecuário, a ser um dos pilares da economia regional.  

Todas essas vertentes carecem de uma cada vez melhor rede de portos, que se adequem às 

necessidades e ao desenvolvimento de todas as ilhas do arquipélago. Na figura 2.1. pode-se 

observar uma foto antiga do porto de Ponta Delgada.  
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2.2. CONSIDERAÇÕES GEOGRÁFICAS DA R.A.A. 

O arquipélago está localizado em pleno Oceano Atlântico entre os paralelos 36º e 40º de latitude 

norte e os meridianos 25º e 32º de longitude oeste (como se pode confirmar na figura 2.2) a uma 

distância de 1500 km de Portugal Continental e o dobro dessa distância em relação ao continente 

americano. É precisamente no ilhéu do Monchique na ilha das Flores que se localiza o ponto mais 

ocidental da Europa. 

O arquipélago dos Açores é constituído por nove ilhas de origem vulcânica divididas em três 

grupos consoante a sua localização geográfica e proximidade às ilhas vizinhas. O grupo oriental 

integra as ilhas de Santa Maria e São Miguel, o grupo central, as ilhas Terceira, Graciosa, São 

Jorge, Pico e Faial e o grupo ocidental as ilhas das Flores e Corvo. 

Juntamente com os arquipélagos da Madeira, Canárias e Cabo Verde, os Açores constituem a 

região biogeográfica da Macaronésia. Estes quatro arquipélagos partilham a mesma origem 

vulcânica e uma fauna, flora e condições climatológicas semelhantes. 

Segundo os dados dos Censos de 2011 [1] a Região Autónoma dos Açores regista uma população 

de 246 772 habitantes, representando cerca de 2.4% da população de todo o país, sendo que a ilha 

com maior número de habitantes é São Miguel com 137 856 habitantes. 

A área deste território é de 2 325 km2 cerca de 2.5% do território nacional. A ilha maior é também 

São Miguel com 744.7 km2. 

Fig. 2.1 - Porto de Ponta Delgada (1917-1919)  (Somague Ediçor SA) 
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Nos subcapítulos seguintes serão apresentadas as características geográficas de cada ilha em 

particular. A informação destes foi retirada do site do Governo dos Açores [3] e as figuras de 2.3 

a 2.11 são plantas de cada uma das ilhas obtidas através do software Google Earth. 

 

2.2.1. SANTA MARIA 

Fig. 2.3. – Planta da ilha de Santa Maria (Google, 2016) 

Fig. 2.2. - Mapa do Arquipélago dos Açores [2] 
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A ilha de Santa Maria, tem apenas um conselho, Vila do Porto, que dá também nome à principal 

vila da ilha. Foi a primeira ilha do arquipélago a emergir do oceano, apresentando portanto menos 

vestígios da atividade vulcânica do que as restantes. Tem uma área superficial de 97,42 km2, com 

17 km de comprimento e 9,5 km de largura e está situada a 28º 08’ de longitude oeste e a 37º 43’ 

de latitude norte. O seu ponto mais alto, o Pico Alto, tem 590 m. [3] 

 

2.2.2. São Miguel 

 

Como já referido anteriormente, São Miguel é a maior ilha da região com 759,41 km2, 65 km de 

comprimento e 16 km de largura, o seu ponto mais alto é o Pico da Vara com 1080 m e está 

situada a 25º 30’ de longitude oeste e 37º 50’ de latitude norte. [3] 

A ilha está dividida em 6 concelhos, Nordeste, Povoação, Vila Franca do Campo, Lagoa, Ribeira 

Grande e Ponta Delgada. Sendo que é neste ultimo concelho que se situa Ponta Delgada, a 

principal cidade da ilha e uma das principais de todo o arquipélago. 

É de notar ainda que nesta ilha reside mais de metade de toda a população da R.A.A., cerca de 

137 856 habitantes (55.9%). 

 

Fig. 2.4. – Planta da ilha de São Miguel (Google, 2016) 
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2.2.3. TERCEIRA 

 

Situada a 27º 10’ de longitude oeste e a 38º 40’ de latitude norte, a ilha Terceira apresenta uma 

superfície com uma área de 381,96 km2, 29 km de comprimento e 17,5 de largura. A Serra de 

Santa Bárbara, com uma altitude de 1023 m é a zona mais alta da ilha. [3] 

A ilha Terceira está dividida em 2 concelhos, Praia da Vitória e Angra do Heroísmo, sendo que é 

neste último que se situa a cidade de Angra do Heroísmo, também ela uma das mais importantes 

do Arquipélago. Em 1983 o seu centro histórico foi classificado pela UNESCO como Património 

Mundial. 

 

Fig. 2.5. – Planta da ilha Terceira (Google, 2016) 
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2.2.4. GRACIOSA  

 

A ilha da Graciosa apresenta uma área superficial de 60,66 km2, 12,5 km de comprimento e 8,5 

km de largura. É uma ilha bastante plana, em comparação com as restantes, sendo que o seu ponto 

mais alto está situado no Pico Timão com 398 m. [3] 

A Graciosa, situada a 28º 05’ de longitude oeste e 39º 05’ de latitude norte, tem apenas um 

concelho, Santa Cruz da Graciosa, que dá também o nome à principal vila da ilha. 

 

2.2.5. SÃO JORGE  

Fig. 2.6. – Planta da ilha Graciosa (Google, 2016) 

Fig. 2.7. – Planta da ilha de São Jorge (Google, 2016) 
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São Jorge devido a sucessivas erupções vulcânicas em linha reta tem um formato bastante 

alongado, com 56 km comprimento e apenas 8 km de largura, com uma área total de 246 km2. É 

uma ilha bastante alta com uma altitude média de 700 m e máxima de 1067 m no Pico da 

Esperança. Está situado a 28º 33’ de longitude oeste e 38º 24’ de latitude norte. A ilha está dividida 

em 2 concelhos, Velas e Calheta dando o nome às principais vilas destes. [3] 

 

2.2.6. Pico  

 

A ilha do Pico que está situada a 28º 20’ de longitude oeste e 38º 30’ de latitude norte e deve o 

seu nome à montanha do Pico, onde se localiza o ponto mais alto de Portugal com 2351 m.  

É a segunda maior ilha do arquipélago com uma superfície de 447 km2, com 42 km e 15,2 km. A 

ilha está dividida em 3 concelhos, Lajes do Pico, Madalena e São Roque do Pico. [3] 

 

Fig. 2.8. – Planta da ilha do Pico (Google, 2016) 
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2.2.7. FAIAL 

 

O Faial juntamente com as ilhas do Pico e São Jorge forma as conhecidas “ilhas do triângulo” 

devido à sua proximidade. Situa-se a 28º 42’ de longitude oeste e 38º 34’ de latitude norte e dista 

apenas 6 km da ilha do Pico. Tem uma superfície com 173,45 km2, sendo que 2.4 km2 devem-se 

à erupção do vulcão dos Capelinhos em 1957/58. Tem 21 km de comprimento e 14 km de largura 

e uma altitude máxima de 1043 no Cabeço Gordo. [3] 

Tem apenas um concelho, Horta, que dá também o nome à única cidade da ilha e uma das mais 

importantes da R.A.A.  

 

2.2.8. FLORES 

Fig. 2.9. – Planta da ilha do Faial (Google, 2016) 

Fig. 2.10. – Planta da ilha das Flores 
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A ilha das Flores que deve o seu nome à enorme abundância de flores que cobriam toda a sua 

superfície aquando da sua descoberta, está situada a 21º 59’ de longitude oeste e a 39º 25’ de 

latitude norte e tem 143,11 km2, 17 km de comprimento e 12,5 km de largura. O Morro Alto é o 

ponto mais alto da ilha com 914 m. [3] 

Apesar do seu tamanho a ilha das Flores divide-se em dois concelhos, as Lajes das Flores e Santa 

Cruz das Flores. 

 

2.2.9. CORVO  

 

O corvo é a ilha mais pequena do arquipélago com uma área de 17,13 km2, 6,5 km de comprimento 

e 4 km de largura o seu ponto de maior altitude encontra-se a 718 m na zona do Estreitinho. Está 

situada a 31º 05’ de longitude oeste e 39º 40’ de latitude norte. [3] 

A Vila do Corvo dá o nome ao único concelho e única vila da ilha, onde residem apenas 430 

habitantes. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DOS AÇORES 

2.3.1. REGIME DE MARÉS 

O Instituto Hidrográfico [4], órgão da Marinha Portuguesa tem por missão fundamental assegurar 

atividades relacionadas com as ciências e técnicas do mar, tendo em vista a sua aplicação na área 

militar, e contribuir para o desenvolvimento do País nas áreas científica e de defesa do ambiente 

marinho. 

Fig. 2.11. – Planta da ilha do Corvo (Google, 2016) 
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Representa por isso uma parte fundamental na conceção, construção e gestão dos portos no país 

nomeadamente na disponibilização de informação sobre a Previsão da Maré astronómica (preia-

mar e baixa-mar). 

A maré que ocorre no arquipélago é do tipo semidiurno, o que significa que ocorrem duas preia-

mares e duas baixa-mares por dia. A amplitude também é menor em relação ao território de 

Portugal continental e à Madeira, sendo que o mar sobe e desce 0.70 m em marés vivas e 0.30 m 

em marés mortas em relação ao nível médio no mar, que nos Açores está situado 1.00 m acima 

do zero hidrográfico (Z.H.) 

No caso dos Açores, para realizar o estudo sobre as marés e a sua correta previsão o Instituto 

Hidrográfico utiliza 5 marégrafos espalhados por algumas cidades e vilas do arquipélago 

apresentadas na figura 2.12. Nos subcapítulos seguintes estão descritas algumas caraterísticas dos 

marégrafos e as previsões das marés durante o período de 26 Janeiro a 30 Janeiro de 2017. Estes 

dados foram todos retirados da página do Instituto Hidrográfico [4]. 

 

 

 

 

Fig. 2.12. – Marégrafos do Instituto Hidrográfico em Portugal [4] 
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2.3.1.1. Vila do Porto 

O marégrafo está localizado no cais de Vila do Porto (36º 56,75’ de latitude norte e 25º 08,87’ de 

longitude oeste). O cálculo das previsões apresentadas foi baseado numa análise harmónica 

realizada através dos dados recolhidos entre 19 de Julho e 25 de Agosto de 1975. As previsões 

obtidas no dia 26 de Janeiro de 2017 do marégrafo da Vila do Porto estão apresentadas na figura 

2.13. [4] 

 

 

2.3.1.2. Ponta Delgada 

O marégrafo está localizado na raiz do molhe de Ponta Delgada (37º 44,16’ de latitude norte e 

25º 40,27’ de longitude oeste). O cálculo das previsões apresentadas foi baseado numa análise 

harmónica realizada através dos dados recolhidos entre 8 de Janeiro de 2000 e 9 de Janeiro de 

2001. As previsões obtidas no dia 26 de Janeiro de 2017 do marégrafo de Ponta Delgada estão 

apresentadas na figura 2.14. [4] 

Fig. 2.13. – Previsões do marégrafo da Vila do Porto [4] 
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2.3.1.3. Angra do Heroísmo 

Está localizado no cais da Figueirinha (38º 38,99’ de latitude norte e 27º 13,34’ de longitude 

oeste). O cálculo das previsões apresentadas foi baseado numa análise harmónica realizada 

através dos dados recolhidos durante o ano de 1977. As previsões obtidas no dia 26 de Janeiro de 

2017 do marégrafo de Angra do Heroísmo estão apresentadas na figura 2.15. [4] 

 

Fig. 2.14. – Previsões do marégrafo de Ponta Delgada [4] 

Fig. 2.15. – Previsões do marégrafo de Angra do Heroísmo [4] 
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2.3.1.4. Horta 

Está localizado no extremo do cais junto ao farolim (38º 31,99’ de latitude norte e 28º 37,24’ de 

longitude oeste). O cálculo das previsões apresentadas foi baseado numa análise harmónica 

realizada através dos dados recolhidos entre 1 de Setembro de 2003 e 30 de Agosto de 2004. As 

previsões obtidas no dia 26 de Janeiro de 2017 do marégrafo da Horta estão apresentadas na figura 

2.16. [4] 

 

 

2.3.1.5. Lajes das Flores 

As informações sobre este marégrafo não estão disponíveis na página do Instituto Hidrográfico, 

consultando-se apenas as previsões obtidas no dia 26 de Janeiro de 2017 que estão apresentadas 

na figura 2.17. [4] 

Fig. 2.16. – Previsões do marégrafo da Horta [4] 
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2.3.1.6. Análise comparativa 

Analisando as previsões da maré apresentada anteriormente pode-se verificar que o regime de 

marés é praticamente o mesmo em todas as ilhas, apenas com uma diferença de alguns minutos e 

centímetros entre preia-mares e baixa-mares. 

É importante notar que alguns fatores inconstantes tais como a pressão atmosférica, ventos e 

correntes afetam os níveis da maré podendo alguns desses valores variar mais ou menos 1 

decímetro. 

 

2.3.2. AGITAÇÃO MARÍTIMA  

Para esta dissertação é importante avaliar e estudar a agitação marítima nas ilhas do arquipélago, 

existindo 6 boias ondógrafo situadas em Vila do Porto, Ponta Delgada, Praia da Vitória, entre o 

Faial e o Pico, Graciosa e nas Lajes das Flores, todas monitorizadas pelo Centro do Clima, 

Meteorologia e Mudanças Globais da Universidade dos Açores. 

As figuras 2.18, 2.19 e 2.20 apresentam as informações relativas a cada boia bem como os dados 

medidos no dia 2 de Fevereiro de 2017. Infelizmente as boias na Vila do Porto, na Praia da Vitória 

e nas Lajes das Flores não se encontram ativas. 

A escolha dessa data prende-se com o facto de ter havido um aumento da agitação nas 24 horas 

anteriores, devido à aproximação de uma tempestade, sendo possível verificar-se essa situação 

nas medições apresentadas nas figuras. No anexo 1 estão disponíveis várias imagens onde se pode 

ver a previsão da evolução da tempestade ao largo do arquipélago. 

Fig. 2.17. – Previsões do marégrafo das Lajes das Flores [4] 
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Em cada imagem estão presentes, as coordenadas da boia, a data e a hora do último registo, as 

alturas significativas e máximas das ondas, o período médio e máximo, a direção média da 

agitação e a temperatura da água à superfície. Apresenta-se 3 gráficos com as medições das 

alturas, período e direção das ondas nas 24 horas que antecederam. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.18. – Dados da boia ondógrafo entre as ilhas do Faial e do Pico [4] 

Fig. 2.19. – Dados da boia ondógrafo na ilha da Graciosa [4] 
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Analisando as medições é possível verificar-se que a agitação sentida em cada ilha à mesma hora 

pode ser um pouco diferente. Sendo que este temporal passou mais a norte do Arquipélago seria 

de esperar que a boia situada na ilha das Flores registasse uma maior agitação caso estivesse em 

funcionamento. 

  

Fig. 2.20. – Dados da boia ondógrafo na cidade de Ponta Delgada [4] 
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3 

CLASSIFICAÇÃO E 
CARACTERÍSTICAS DOS 

QUEBRAMARES 

 

 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DOS QUEBRAMARES 

A construção de estruturas de defesa de zonas costeiras pode ter várias finalidades, a saber, a 

defesa da linha de costa de modo a que esta não recue, a proteção contra inundações ou a subida 

do nível do mar em zonas com cotas mais baixas, prevenir a erosão das praias e por fim a proteção 

de planos de água, canais de acesso e estruturas, como é o caso dos portos. 

Um quebramar é concebido de modo a apresentar-se como um obstáculo à propagação das ondas, 

fazendo com que estas ao atingirem esta barreira dissipem a sua energia ou sejam refletidas de 

volta para o oceano ou ambas. Devido à sua configuração e às condições fisiográficas locais há 

alguns quebramares que acabam por funcionar como barreira aos sedimentos que são arrastados 

pelas correntes em zonas costeiras (Bruun, 1985). 

A maioria dos portos apresenta pelo menos um quebramar como forma de proteção, pois os 

transportes marítimos na sua atividade de cargas e descargas necessitam de máxima segurança e 

condições de operacionalidade favoráveis devendo a oscilação por ação das ondas ser a mínima 

possível. 

Classificando os quebramares em termos da sua natureza poder-se-á considerar que um 

quebramar pode ser de origem natural, quando a geometria da costa oferece a proteção necessária 

à infraestrutura portuária (por exemplo uma restinga arenosa ou um conjunto de afloramentos 

rochosos), designando-se assim por quebramar natural, ou de origem artificial, quando  são 

construídos pelo homem, designando-se por quebramares artificiais. Estes últimos podem ser 

quebramares de taludes, verticais ou mistos, como se descreve mais adiante.  

Para além desta divisão, os quebramares podem ser classificados como quebramares enraizados 

ou destacados, se estiverem conectados ou separados da costa, respetivamente. 
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Na figura 3.1 é possível notar-se perfeitamente um quebramar destacado (sul) e um quebramar 

enraizado (norte). Quando os quebramares se situam nas embocaduras de estuários, como no caso 

da figura 3.1, estes desempenham também a função de “guiamento” das correntes. (Veloso 

Gomes, 2014) 

É possível ainda classificar os quebramares como galgáveis ou não galgáveis. Se a cota de 

coroamento for suficientemente alta para evitar a passagem de água sobre o quebramar este 

designa-se por não galgável, caso contrário será um quebramar galgável. 

Existem ainda outro tipo de soluções designadas por quebramares não convencionais, como é o 

caso dos quebramares flutuantes e dos quebramares submersos. Na figura 3.2 apresenta um 

quebramar flutuante em Troia, onde se nota perfeitamente a diferença da agitação marítima entre 

o lado abrigado e o lado exposto. 

 

 

 

 

Fig. 3.1. – Quebramares do estuário do rio Douro. Quebramar enraizado na margem direita 

(a norte) e quebramar destacado na margem esquerda (Google, 2013) 

Fig. 3.2. – Quebramar flutuante em Troia [5] 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DOS QUEBRAMARES  

Perceber e estudar as características de cada quebramar é de extrema importância uma vez que 

estas definem a sua classificação, permitindo compreender a sua adequabilidade à função 

pretendida. Nos subcapítulos seguintes serão abordadas as diferentes características para cada tipo 

de quebramar. 

 

3.2.1. QUEBRAMAR DE TALUDES 

Estes quebramares apresentam uma forma trapezoidal, não permitem a acostagem de 

embarcações uma vez que a sua função é única e simplesmente a proteção das zonas situadas no 

seu interior. A proteção oferecida por este quebramar vem através da dissipação de energia das 

ondas por atrito e pela formação de emulsão ar-água. 

 

 

O perfil transversal tipo destes quebramares, que pode ser observado na figura 3.3, é constituído 

por: 

 Manto resistente – Esta zona normalmente é composta por duas camadas constituídas por 

enrocamento ou blocos artificiais de betão com diversos formatos, funcionando como 

primeiro obstáculo às ondas que vão atingir o quebramar, logo irá ser uma componente 

da estrutura mais robusta apresentando um peso dos blocos e uma espessura maiores. Na 

maior parte dos casos, o manto do lado do mar apresenta blocos mais pesados do que o 

manto do lado abrigado; 

 Manto intermédio ou filtro – Pode ser constituído por uma ou mais camadas de 

enrocamento com pesos que podem variar entre sub-camadas e tem como objetivo 

principal a proteção do núcleo e o aumento da porosidade dos taludes; 

 Núcleo – Normalmente composta por enrocamento T.O.T. (dimensões não classificadas) 

devendo-se evitar blocos com superfícies demasiado angulosas; 

 Superestrutura – Presente em alguns quebramares, a superestrutura deverá diminuir ou 

evitar o galgamento do quebramar e em alguns casos possibilitará o acesso para futuras 

reparações bem como operações portuárias de movimentação de mercadorias; 

 Risberma – Correspondendo ao remate inferior do manto resistente, a sua constituição 

depende da profundidade da água naquela zona. Para águas muito pouco profundas 

Fig. 3.3. – Secção transversal tipo de um quebramar de taludes (Veloso Gomes, 2014) 
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utilizam-se os mesmos blocos do manto resistente, para águas pouco profundas e águas 

profundas utilizam-se blocos de betão ou enrocamento. Esta componente estrutural tem 

como objetivo proteger o manto resistente de possíveis erosões. 

A figura 3.4 apresenta um exemplo deste tipo de quebramares mais concretamente o quebramar 

“americano” da base militar do porto da Praia da Vitória na ilha Terceira. A sua secção transversal 

pode ser analisada na figura 3.5. 

 

 

 

Fig. 3.4. – Quebramar de taludes do porto da Praia da Vitória, Terceira (SETH) 

Fig. 3.5. – Secção transversal da cabeça do quebramar de taludes do porto da Praia da Vitória, Terceira 

(SETH) 
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3.2.2. QUEBRAMAR VERTICAL 

Os quebramares verticais normalmente são estruturas com uma seção transversal de forma 

retangular construídas em betão armado, composto por várias secções interligadas entre si com 

paredes verticais impermeáveis de modo a provocar a reflexão das ondas sem rebentação. A 

secção tipo destes quebramares está representada na figura 3.6. 

 

 

A maioria dos quebramares verticais consiste numa secção retangular constituída por um ou mais 

caixões ou caixotões. Estes caixotões são inicialmente deixados vazios de modo a que seja 

possível o seu transporte através de flutuação, até ao local onde vão ser colocados e finalmente 

são cheios de modo a afundá-los e estabilizá-los. A figura 3.7 apresenta um esquema tipo das 

diferentes fases de construção de um quebramar vertical. 

 

Fig. 3.6. – Secção transversal tipo de um quebramar vertical (Taveira 

Pinto, 2015b) 

Fig. 3.7. – Esquema da construção e transporte de um caixotão de um quebramar vertical 

(Taveira Pinto, 2015b) 
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O material utilizado para o seu enchimento normalmente varia entre betões e materiais granulares. 

Existem soluções onde um ou mais caixotões são perfurados de modo a que fiquem parcialmente 

cheios de água acompanhando as oscilações da maré. A decisão sobre quais os materiais a utilizar 

vai depender de obra para obra. Terão que ser avaliadas várias soluções para saber qual será a 

mais favorável tanto em termos estruturais como em termos económicos (sendo que normalmente 

as soluções mais caras são em betão e as mais baratas em material granular). 

A fundação destes quebramares consiste num prisma ou numa camada de enrocamento de modo 

a proteger o fundo dos caixotões, facilitar a sua colocação e nivelá-los possibilitando que as suas 

ligações sejam o mais fortes possível. 

Estes quebramares normalmente são utilizados em zonas onde a agitação marítima já está 

reduzida quer por outro quebramar quer pelas configurações geográficas onde são construídos. 

As figuras 3.8 e 3.9 são exemplos de um quebramar vertical situado na Caloura na ilha de São 

Miguel. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8. – Porto de pescas da Caloura, São Miguel (Google, 2017) 

Fig. 3.9. – Secção do porto de Pescas da Caloura, São Miguel (Lotaçor SA) 
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3.2.3. QUEBRAMAR MISTO 

O quebramar misto acaba por ser uma solução intermédia entre os dois tipos apresentados 

anteriormente, sendo que apresenta os mesmos caixotões retangulares de um quebramar vertical, 

colocados neste caso no topo de um prisma de enrocamento de cota mais elevada. Em alguns 

casos é constituído, do lado que está exposto à agitação marítima, por um manto resistente de 

modo a evitar a rebentação das ondas diretamente nos caixotões.  

As figuras 3.10 e 3.11 apresentam duas secções tipo possíveis de um quebramar misto. 

 

 

 

Nos quebramares mistos em que os caixotões são colocados sobre um prisma de enrocamento o 

funcionamento destes, até uma altura de onda não muito elevada é idêntico ao de um quebramar 

vertical. Quando as alturas de onda começam a ser mais elevadas este prisma vai provocar a 

rebentação destas, funcionando então em parte como quebramar vertical e em parte como 

quebramar misto (Taveira Pinto, 2015b) 

De modo a identificar a partir de que altura de onda o quebramar deixa de funcionar como um 

quebramar vertical e passa a funcionar como um quebramar misto é necessário comparar a duas 

distâncias, dc (profundidade mínima da água associada à onda estacionária máxima) e dp 

Fig. 3.10. – Secção tipo de um quebramar misto com talude de proteção (Veloso Gomes, 

2014)  

Fig. 3.11. – Secção tipo de um quebramar misto com prisma de enrocamento (Taveira 

Pinto,2015b) 
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(distância entre o nível da água e o coroamento do prisma de fundação) sendo que se (Taveira 

Pinto, 2015b):  

 dc < dp – O prisma não provoca a rebentação da onda provocando assim que o quebramar 

apresente funções iguais a um quebramar vertical; 

 dc > dp – O prisma vai provocar a rebentação da onda, sendo que o quebramar passa a 

funcionar como um quebramar misto. 

Quando estes quebramares apresentam um paramento interior vertical acostável e o paramento 

exterior em taludes também podem ser designados por molhes, sendo que nos portos da R.A.A. 

este é o tipo de quebramar mais comum. É o caso do molhe do porto de Ponta Delgada, cuja planta 

e a secção transversal são apresentadas nas figuras 3.12 e 3.13. 

 

 

 

 

Fig. 3.12. – Planta do molhe do porto de Ponta Delgada, São Miguel (Google, 2017) 

Fig. 3.13. – Secção transversal do molhe do porto de Ponta Delgada, São Miguel (Tecnovia Açores SA)  
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3.2.4. QUEBRAMARES NÃO CONVENCIONAIS 

Os quebramares do tipo não convencional exploram outras formas de amortecimento da energia 

das ondas, sendo as mais comuns através de plataformas flutuantes, designados por quebramares 

flutuantes. 

Os quebramares flutuantes normalmente são implantados em zonas que já estão relativamente 

abrigadas por outros quebramares ou por formações naturais. São mais utilizados na proteção de 

ancoradouros destinados a embarcações de recreio ou pequenas embarcações de pesca. A figura 

3.14 apresenta uma secção transversal tipo de um quebramar flutuante. 

 

 

3.2.5. QUEBRAMARES SUBMERSOS 

Os quebramares submersos são normalmente quebramares de taludes com a cota de coroamento 

inferior à cota da baixa- mar, como se pode ver na figura 3.15, tendo como objetivo provocar a 

rebentação das ondas diminuindo assim a energia e altura destas do lado parcialmente abrigado. 

A construção destas estruturas pode ser mais ligeira, pois os taludes não absorvem diretamente o 

impacto do jato de água devido à rebentação (Taveira Pinto, 2015a). 

 

Fig. 3.14. – Secção tipo de um quebramar flutuante (Taveira Pinto, 2015a)  

Fig. 3.15. – Secção tipo de um quebramar submerso (Taveira Pinto, 2015a)  
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3.3. ESCOLHA DO TIPO DE QUEBRAMAR A UTILIZAR 

Antes de dimensionar um quebramar é necessário definir previamente a sua tipologia, existindo 

vários fatores, que em função das condições iniciais de implantação e utilização do quebramar 

vão afetar esta escolha: clima de agitação, amplitude de marés, correntes, topo-hidrografia e 

natureza dos fundos, funções e grau de abrigo pretendido, disponibilidade de materiais, 

estabilidade, técnicas construtivas, disponibilidade de espaço para estaleiros de pré-fabricação, 

custos e prazos de execução, manutenção. 

É necessário ter em conta que estes fatores terão que ser estudados e avaliados no projeto de cada 

obra, podendo então existir várias soluções possíveis com tipologias distintas para a mesma obra. 

 

3.3.1. FISIOGRAFIA LOCAL 

A fisiografia local (clima de agitação, amplitude de marés, correntes, natureza e topo-hidrografia 

dos fundos) é muito condicionante na decisão sobre a tipologia dos quebramares.  

Para grandes profundidades e elevados níveis energéticos (caso da costa açoriana) a dificuldade 

do dimensionamento aumenta, não fazendo sentido considerar as alturas de onda limite que 

podem atingir a obra pois são conhecidos métodos de previsão suficientemente fiáveis associáveis 

a estados de agitação a adotar no projeto com um determinado período de retorno. 

Para avaliar este fator poder-se-á ter em conta o seguinte: 

 Água doce – Normalmente utiliza-se qualquer tipo de quebramar; 

 Água salgada – Evitar o uso de madeira ou aço, com a única exceção para estruturas 

provisórias; 

 Maré – Se a amplitude da maré for elevada utilizar quebramares verticais ou mistos; 

 Profundidade < 9m – Utilizar qualquer tipo de quebramar; 

 Profundidade > 20m – Utilizar quebramares de taludes ou mistos; 

 Profundidade < db – Pode ser utilizado qualquer tipo de quebramar pois a onda já está na 

rebentação ou já se encontra rebentada. 

Se a fundação for rochosa deverão evitar-se estruturas que necessitem de encastramento na rocha. 

Caso o material da fundação seja arenoso deverá evitar-se a construção de quebramares verticais 

e optar pelo quebramar de taludes. 

 

3.3.2. GRAU DE ABRIGO E FUNÇÕES 

O grau de exigência em termo de proteção que a zona ou estrutura a abrigar condiciona a conceção 

e dimensionamento de um quebramar. 

No caso do plano de água ou da infraestrutura a proteger não exigir que a energia da agitação 

incidente seja totalmente dissipada, considera-se a hipótese da construção de um quebramar 

galgável ou de um quebramar submerso. 

No caso de se pretenderem funções de proteção e de acostagem (molhe), provavelmente será 

escolhido um quebramar vertical ou de estrutura mista; 
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Caso o quebramar tenha que desempenhar funções de estabilidade de costa deverão ser 

considerados quebramares de taludes paralelos à costa (quebramares destacados); 

Se for necessário maximizar a largura de entrada de um porto, podem ser utilizados quebramares 

mistos ou verticais. 

 

3.3.3. DISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS  

A utilização de estruturas de enrocamento apenas se justifica caso exista uma quantidade 

suficiente de rocha maciça resistente à ação de um ambiente marinho agressivo perto do local da 

obra. Caso contrário aconselha-se, se possível, a construção de um quebramar vertical que exige 

menos quantidade de enrocamento. Este fator vai ter em conta muitas outras questões que terão 

que ser estudadas de modo a que a solução final seja a pretendida. 

 

3.3.4. MANUTENÇÃO  

Na construção de um quebramar é fundamental ter em conta que após a sua conclusão haverá 

sempre a necessidade de garantir uma monitorização e uma manutenção periódica. O caso dos 

quebramares de taludes exige uma maior manutenção, quando comparados com quebramares de 

outras tipologias. No entanto a sua reparação é normalmente relativamente mais fácil. Os 

quebramares verticais exigem uma menor manutenção, mas caso ocorra algum acidente que os 

leve à ruína a sua reparação é de extrema dificuldade. 

 

3.4. DIMENSIONAMENTO DE UM QUEBRAMAR MISTO 

Considerando a dimensão das obras de construção de quebramares, os seus elevados custos e os 

fatores que vão influenciar a sua configuração final, o dimensionamento dos mesmos torna-se um 

processo extremamente delicado com muitas variáveis envolvidas (Taveira Pinto, 2015a). Por 

este motivo é necessário realizar-se um pré dimensionamento de modo a obter uma secção 

transversal tipo. Depois, à medida que o projeto avança, esta secção poderá sofrer vários 

melhoramentos sendo que só após a realização de ensaios com modelos físicos se pode definir, 

recorrendo a possíveis alterações, a configuração final da secção transversal (Veloso Gomes, 

2014). 

Como já foi referido anteriormente a maioria dos quebramares da R.A.A. são do tipo misto com 

proteção em talude pelo que este capítulo vai incidir no pré-dimensionamento deste tipo de 

quebramares. 

O pré-dimensionamento deste tipo de quebramares será dividido nas componentes do talude e da 

estrutura vertical. A parte vertical irá ser executado tal como um quebramar vertical, mas com 

algumas alterações que vão ser estudadas no subcapítulo 3.4.3. Para o pré-dimensionamento do 

talude é necessário inicialmente saber o tipo de blocos que estão disponíveis e as suas 

características, de modo a que se possa escolher a solução mais adequada à obra.  

Após este estudo é necessário definir o peso dos blocos de modo a que o talude apresente a 

estabilidade necessária às várias ações a que vai estar sujeito. Sendo que a ação mais gravosa que 

atua sobre o manto é a agitação marítima, quer seja regular ou irregular. (Álvares Ribeiro, 1983) 

 



Quebramares nos portos da Região Autónoma dos Açores 

 

30 

 

3.4.1. TIPOS DE BLOCOS ARTIFICIAIS  

O talude de um quebramar misto irá ser constituído ou por enrocamento ou por blocos artificiais 

de betão. Estes blocos de betão sofreram grandes evoluções de geometria e comportamento nos 

últimos anos, sendo que até 1950 os blocos utilizados eram em formato de cubos ou 

paralelepípedos. Nos anos 50 foi introduzido o tetrápode, este bloco iria revolucionar a construção 

dos blocos artificiais até aos dias de hoje, pois até à data os blocos apenas serviam para criar maior 

peso no manto protegendo o quebramar. Os tetrápodes iriam ser colocados de modo a que cada 

bloco interligasse com os que estavam à sua volta aumentando assim a estabilidade do manto. 

Desde então já foram criadas numerosas tipologias de blocos artificiais de modo a oferecer a 

maior força de ligação entre si. 

É possível dividir os tipos de blocos mais utilizados nas seguintes 4 categorias: 

 Maciços (Massive); 

 Volumosos (Bulky); 

 Esbeltos (Slender); 

 Ocos (Multi-hole). 

Alguns exemplos dos tipos de bloco utilizados nestas categorias são apresentados na figura 3.16. 

 

 

Os blocos esbeltos apesar de apresentarem um melhor desempenho em termos hidráulicos, 

apresentam grandes falhas em termos estruturais. Verificou-se mesmo a ruína de quebramares, 

como no caso do acidente do quebramar de Sines em 1978 onde foram utilizados dolos. Devido 

a este facto voltaram a utilizar-se blocos do tipo maciço em quebramares que apresentam uma 

maior exposição marítima, enquanto se estudam soluções intermédias do tipo volumoso como o 

caso dos Core-Loc ou os Accropod. (CIRIA;CUR;CETMEF, 2007) 

 

Fig. 3.16. – Tipos de blocos artificiais (CEM, 2011) 
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3.4.2. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DO TALUDE 

O pré-dimensionamento do talude obtém-se através de vários cálculos que permitem determinar 

o peso ideal que os blocos do talude deverão ter para que este se mantenha estável. Durante os 

anos, já foram estudas imensas fórmulas para calcular estes pesos, sendo que estas fórmulas 

dependem sempre de muitos fatores variáveis sendo praticamente impossível definir uma fórmula 

que resulte para todos os casos. Para cada caso será necessário avaliar qual a fórmula que mais se 

adequa. Cada fórmula vai apresentar prós e contras, mas apresenta-se aqui as duas fórmulas mais 

utilizadas dentro da comunidade, sendo elas as fórmulas de Hudson (1959) e de Van der Meer 

(1988). 

 

3.4.2.1. Fórmula de Hudson 

É até aos dias de hoje a fórmula mais utilizada pelos projetistas. Esta fórmula foi definida através 

de ensaios experimentais em que a agitação era regular e os blocos utilizados eram de 

enrocamento. No entanto também é possível utilizar esta fórmula para blocos artificiais. O peso 

dos blocos (W) é então definido pela seguinte fórmula: 

𝑊 =
𝛾𝑟 𝐻

𝐾𝐷 (𝑆−1)3  cot 𝛼
     (3.1) 

em que 𝐾𝐷 é o coeficiente de estabilidade que vai variar consoante a forma e colocação dos blocos, 

rugosidade, angulosidade, encaixe, permeabilidade e número de fiadas por camadas. 𝛾𝑟 e 𝑆 são o 

peso volúmico e a densidade do material do bloco, respetivamente e 𝐻 a altura de onda de projeto. 

Por fim 𝛼 é o angulo que o talude faz com a horizontal. (Hudson, 1974; CEM, 2011) 

Algumas das limitações da fórmula de Hudson são: considerar apenas uma agitação regular, a 

consideração da indestrutibilidade individual dos blocos, não considerar o período e o tipo de 

rebentação das ondas, não tem conta a duração do temporal e outros fatores hidrodinâmicos e 

estruturais. 

 

3.4.2.2. Fórmula de Van der Meer 

Face às várias limitações da fórmula de Hudson, Van der Meer realizou um estudo de modo a 

proporcionar uma alternativa a esta, definindo assim uma nova fórmula que passou a considerar, 

a possível agitação irregular, a duração do temporal e ainda o tipo de rebentação.  

A fórmula de Van der Meer vai portanto dividir-se em duas fórmulas consoante o tipo de 

rebentação. Para ser possível a definição do tipo de rebentação é necessário comparar os seguintes 

números de Iribarren baseados no período de onda médio: (Van der Meer, 1992) 

𝜉𝑚 = 𝑠𝑚
−0.5 ∗ tan 𝛼     (3.2) 

𝜉𝑚𝑐 = (6.2 ∗ 𝑃0.31 ∗ (tan 𝛼)0.5)
1

(𝑃+0.5)⁄
   (3.3) 

Tem-se então as seguintes fórmulas de Van der Meer para os dois tipos de rebentação: 

 Rebentação mergulhante (𝜉𝑚 < 𝜉𝑚𝑐); 
𝐻

∆𝐷𝑛50
= 6.2 ∗ 𝑆0.2 ∗ 𝑃0.18 ∗ 𝑁𝑧

−0.1 ∗ 𝜉𝑚
−0.5   (3.4) 

 Rebentação oscilante (𝜉𝑚 > 𝜉𝑚𝑐); 
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𝐻

∆𝐷𝑛50
= 1.0 ∗ 𝑠𝑚

0.2 ∗ 𝑃−0.13 ∗ 𝑁𝑧
−0.1 ∗ (cot 𝛼)0.5 ∗ 𝜉𝑚

𝑃   (3.5) 

𝑃 é o coeficiente de permeabilidade da estrutura, 𝑁𝑧 o número de ondas incidentes durante o 

temporal,  𝑠𝑚 o nível de dano dos blocos e ∆ a densidade relativa (∆= 𝛾𝑠 𝛾𝑤⁄ − 1) 

Estas fórmulas (3.2 a 3.5) são para taludes com blocos de enrocamento, sendo que para outro tipo 

de blocos as fórmulas vão sofrer algumas alterações. Apresenta-se então a fórmula (3.6) para uma 

camada com tetrápodes: 

𝐻

∆𝐷𝑛
= (3.75 ∗ 𝑁𝑜𝑑

0.5 𝑁𝑧
0.25⁄ + 0.85) ∗ 𝑠𝑜𝑚

−0.2   (3.6) 

Onde 𝑁𝑜𝑑 representa o número de blocos movidos para fora do manto.  

Apesar de esta ser a fórmula que o CEM aconselha a utilizar, esta também encontra algumas 

condições de aplicabilidade entre as quais: Agitação não limitada pela profundidade, quando 

𝑁𝑧 ≤ 7500 o equilíbrio, a nível de danos, é atingido; 0.1 ≤ 𝑃 ≤ 0.6; 0.005 ≤ 𝑠𝑜𝑚 ≤ 0.06. 

Tendo em conta as limitações das duas fórmulas estas devem ser utilizadas sempre com um 

sentido crítico por parte de quem as aplica. Sendo que, se necessário, se deverá utilizar ambas as 

fórmulas, comparando os vários resultados e sempre que possível realizar testes laboratoriais. 

 

3.4.3. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA VERTICAL  

Como já foi referido, o pré-dimensionamento da estrutura vertical irá funcionar como o pré-

dimensionamento de um quebramar do tipo vertical com algumas alterações. Neste sentido vai 

ser explicado primeiro o dimensionamento do quebramar vertical e só depois as alterações 

necessárias para o pré-dimensionamento da estrutura vertical de um quebramar misto. 

 

3.4.3.1. Dimensionamento de um quebramar vertical 

Os caixões ou caixotões dos quebramares verticais são estruturas onde se pretende que o seu peso 

próprio resista às forças atuantes. Daí que, para o seu dimensionamento, é necessário avaliar 

inicialmente as forças que vão atuar sobre estes, sendo que o comportamento destas vai depender 

fortemente da altura de onda incidente e se estas rebentam contra a estrutura ou não.  

Apresenta-se de seguida a forma como se efetua o dimensionamento destas estruturas quando a 

agitação é irregular recorrendo à fórmula de Goda (Goda, 1974; Tanimoto et al,1976; CEM, 2011) 

As ações que vão atuar nos caixotões são as apresentadas na figura 3.17. 
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As fórmulas aqui apresentadas são as que vão ser utilizadas para o cálculo das forças atuantes: 

 𝜂∗ = 0.75 ∗ (1 + cos 𝛽) ∗ 𝜆1 ∗ 𝐻𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛       (3.7) 

 𝑝1 = 0.5 ∗ (1 + cos 𝛽) ∗ (𝜆1𝛼1 + 𝜆2𝛼2 cos 𝛽) ∗ 𝜌𝑤 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛  (3.8) 

 𝑝2 = {
(1 − ℎ𝑐 𝜂∗) ∗ 𝑝1⁄      𝑝𝑎𝑟𝑎   𝜂∗ > ℎ𝑐

0                                 𝑝𝑎𝑟𝑎   𝜂∗ ≤ ℎ𝑐  
     (3.9) 

 𝑝3 = 𝛼3 ∗ 𝑝1         (3.10) 

 𝑝𝑢 = 0.5 ∗ (1 + cos 𝛽) ∗ 𝜆3𝛼1𝛼3 ∗ 𝜌𝑤 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛    (3.11) 

 𝛼1 = 0.6 + 0.5 ∗ (
4𝜋ℎ𝑠 𝐿⁄

sinh (4𝜋ℎ𝑠 𝐿⁄ )
)

2
      (3.12) 

 𝛼2 = min [
ℎ𝑏−𝑑

3ℎ𝑏
∗ (

𝐻𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛

𝑑
)

2
   ;    

2𝑑

𝐻𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛
]     (3.13) 

 𝛼3 = 1 −
ℎ𝑤−ℎ𝑐

ℎ𝑠
∗ (1 −

1

cosh(2𝜋ℎ𝑠 𝐿⁄ )
)      (3.14) 

Onde: 

 𝛽 – É o angulo entre a crista da onda e a estrutura; 

Fig. 3.17. – Forças atuantes no caixotão de um quebramar vertical (CEM, 2011)  
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 𝐻𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 – Altura da onda de projeto; 

 ℎ𝑏 – Profundidade da água à distância 5Hs do quebramar (medido para o lado do mar) 

 𝐿 – Comprimento de onda medido na à profundidade ℎ𝑏; 

 𝜆1, 𝜆2 𝑒 𝜆3 – São fatores de modificação que para o caso de estruturas verticais 

convencionais serão todos igualados a 1. 

A partir dos valores obtidos por estas fórmulas é possível então determinar as dimensões e o peso 

dos caixotões de modo a que estes cumpram todos os fatores de segurança impostos. Estes fatores 

impõem que a estrutura reaja com segurança ao derrube, ao deslizamento e às tensões na base. 

 

3.4.3.2. Pré-dimensionamento da estrutura vertical de um quebramar misto 

O pré-dimensionamento da estrutura vertical de um quebramar misto vai ser realizado utilizando 

as mesmas fórmulas apresentadas anteriormente, mas neste caso os valores de 𝜆1, 𝜆2 𝑒 𝜆3 não 

serão igualados a 1 mas sim a outros valores que vão depender do tipo de blocos utilizados no 

talude e na inclinação do mesmo. Serão apresentados os valores que podem ser utilizados para 

estes fatores no caso de o talude ser constituído por tetrápodes ou dolos e com uma inclinação de 

1/1.5 (V/H). Estes valores foram calculados por Takahashi, Tanimoto e Shimosako (1990) através 

de vários estudos em laboratório. (Takahashi, Tanimoto e Shimosako, 1990; CEM, 2011) 

 𝜆1 = 𝜆3 =  {

1                                            𝑠𝑒,           𝐻𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ℎ𝑠⁄ < 0.3                        

1.2 − 0.67(𝐻𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ℎ𝑠⁄ )  𝑠𝑒,           0.3 ≤ 𝐻𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ℎ𝑠⁄ ≤ 0.6             

0.8                                        𝑠𝑒,           𝐻𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ℎ𝑠⁄ > 0.6                         

 (3.15) 

 𝜆2 = 0          (3.16) 

Para cada obra estes valores vão variar, sendo necessário consultar tabelas ou estudos já realizados 

para os obter. 

 

3.5. MODOS DE ROTURA DOS QUEBRAMARES MISTOS 

Quando uma estrutura não consegue resistir a impactos por efeito de uma tempestade ou devido 

a outros fatores, poderá colapsar quer seja como um todo quer sejam apenas algumas das suas 

componentes individuais. Será então necessário recorrer à reparação das zonas atingidas ou até 

mesmo à reconstrução de partes significativas da estrutura. Neste capítulo vão ser apenas 

abordados os modos de rotura causados por uma forte ondulação durante um temporal, pois estes 

são os mais importantes para o propósito desta dissertação.  

Nos quebramares mistos uma vez que o talude oferece uma maior proteção à estrutura, muito 

dificilmente esta será levada à ruina. Não obstante será necessário efetuar o estudo dos diversos 

modos de rotura deste tipo de estruturas. Para tal é necessário inicialmente estudar os modos de 

rotura do talude, sendo que após a rotura deste, o quebramar passa a funcionar como um 

quebramar vertical. A figura 3.18 mostra um possível modo de rotura do talude de um quebramar 

misto. 
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De registos de alguns casos chega-se à conclusão que os possíveis modos de rotura do talude de 

um quebramar misto serão idênticos a alguns dos modos de rotura de um quebramar de taludes, 

sendo o modo mais problemático os danos e a movimentação dos blocos do talude, ou seja os 

blocos ao longo do tempo vão sofrendo deslocações e roturas e se não forem substituídos não 

oferecem a mesma segurança ao talude. Sendo assim, para estes casos quando o talude é atingido 

por ondas de alturas superiores às de projeto os blocos vão quebrar e eventualmente ser arrastados 

para outra zona, deixando a estrutura vertical completamente exposta à ondulação. A figura 3.19 

mostra um tetrápode desgastado devido à erosão. 

 

 

Fig. 3.18. – Modo de rotura do talude de um quebramar misto (Veloso Gomes, 

2014)  

Fig. 3.19. – Desgaste devido à erosão de um tetrápode no porto de Ponta Delgada, Açores 

(Tecnovia Açores SA)  
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No caso em que apenas o talude é levado à ruina e a estrutura vertical permanece intacta, a 

reparação do quebramar consiste apenas na remoção dos blocos afetados e na colocação de novos 

blocos, sendo que a zona interior do quebramar encontrar-se-á sempre em segurança. 

Caso a tempestade se prolongue com ondas de altura superior às do projeto e já com a estrutura 

vertical completamente exposta à ondulação, os modos de rotura do quebramar, representados nas 

figuras 3.20 a 3.22, passam a ser praticamente os mesmos que os de um quebramar vertical, sendo 

que a sua reparação será muito mais dispendiosa uma vez que a ruina da estrutura vertical obrigará 

à reconstrução de um novo quebramar.  

Os modos de rotura de uma estrutura vertical devido a uma forte agitação marítima são os 

seguintes: 

 Deslizamento do caixotão – Acontece quando as ondas embatem no caixotão com uma 

força horizontal que excede a força de atrito entre o caixotão e a fundação, provocando o 

deslizamento do caixão na direção da zona abrigada; 

 

 

 Derrube do caixotão – Se os solos de fundação forem constituídos por rocha ou outro 

material “forte” e o impacto das ondas criar um momento desestabilizador maior que o 

momento estabilizador pelo peso do caixotão, então irá ocorrer o derrube do caixotão em 

torno da aresta interior. 

 

 Rotura do paramento frontal do caixotão – No caso do impacto das ondas ser demasiado 

elevado, ou o betão já tenha sofrido alguma erosão ao longo do tempo, pode acontecer a 

rotura do paramento frontal do caixotão. Neste caso, se no interior se encontrar um 

Fig. 3.20. – Deslizamento do caixotão (Veloso 

Gomes, 2014)  

Fig. 3.21. –Derrube do caixotão (Veloso Gomes, 2014)  
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material sedimentar, este irá derramar para o exterior alterando assim o peso do caixotão 

e aumentando a probabilidade de acontecer os modos de rotura anteriores; 

 

É importante ainda referir o galgamento da estrutura, uma vez que poderá ocorrer em qualquer 

uma das situações. Caso este fenómeno aconteça, apesar da possibilidade de não levar o 

quebramar a rotura, irá provocar uma insegurança na zona abrigada do quebramar, para os navios 

que lá estejam atracados, criando ainda erosões e fissuras na superestrutura, ou mesmo a rotura 

de alguns elementos outrora abrigados. A figura 3.23 mostra o molhe do porto de Ponta Delgada 

a ser galgado pelo mar. 

 

 

Em suma é de extrema importância dimensionar e construir de uma forma cuidadosa os 

quebramares e posteriormente efetuar uma avaliação periódica do estado do quebramar e se 

necessário recorrer à sua manutenção, de modo a evitar este tipo de situações. 

  

Fig. 3.22. – Rotura do paramento frontal do caixotão (Veloso 

Gomes, 2014)  

Fig. 3.23. – Galgamentos no molhe do porto de Ponta Delgada (Tecnovia Açores SA)  
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4 

INVENTÁRIO DOS 
QUEBRAMARES PORTUÁRIOS 

DA R.A.A. 

 

 

Com este capítulo pretende-se apresentar um inventário dos quebramares portuários da R.A.A., 

dividido em dois subcapítulos. No primeiro lista-se a totalidade dessas estruturas identificando as 

que foram consideradas nesta dissertação. O segundo subcapítulo serve como nota interpretativa 

para o modo como estão organizadas as fichas com as características de cada um dos portos.  

Como popularmente são associadas cores a cada uma das ilhas do Arquipélago, consoante as 

características mais marcantes em cada caso, optou-se por utilizar essa nomenclatura neste 

trabalho. Deste modo cada porto mencionado nas tabelas e fichas apresentadas, a partir deste 

capítulo, terá a si associada a cor da ilha a que pertence, tornando mais fácil a análise dessa 

informação. 

As cores associadas a cada ilha são apresentadas na tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Cores das ilhas dos Açores 

Ilha Cor 

Santa Maria Amarelo 

São Miguel Verde 

Terceira Lilás 

Graciosa Branco 

São Jorge Castanho 

Pico Cinzento 

Faial Azul 

Flores Rosa 

Corvo Preto 

 

 

4.1. LISTA E CLASSIFICAÇÃO DOS PORTOS DA R.A.A. 

O Artigo 5.º do Decreto Legislativo Regional nº24/2011/A de 22 de Agosto estabelece que os 

portos da Região Autónoma dos Açores se distribuem pelas seguintes classes: 
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“Classe A — portos com funções de entreposto comercial, com fundos de cota mínima de - 7,00 

ZH e cais acostável de pelo menos 400 m;  

Classe B — portos com funções comerciais, suportando a actividade económica da ilha onde se 

situam, cujos fundos tenham a cota mínima de - 4,00 ZH e com cais acostável de pelo menos 160 

m; 

Classe C — portos com funções mistas de pequeno comércio, transporte de passageiros e apoio 

às pescas;  

Classe D — portos exclusivamente destinados ao apoio às pescas;  

Classe E — os pequenos portos sem qualquer das funções específicas previstas nas restantes 

classe, em geral designados por «portinhos».” 

Estabelece ainda que o porto da Casa, na ilha do Corvo, embora não apresente as características 

fixadas para a classe B, é excecionalmente incluído nessa classe. 

A atribuição de competências na administração dos diversos portos da Região está definida no 

Artigo 6º do diploma acima referido, estabelecendo que, no caso dos portos das classes A, B e C 

essa competência cabe à autoridade portuária dos Açores, representada pela sociedade Portos dos 

Açores SA. No caso dos portos de classe D será o departamento do Governo Regional com 

competência em matéria de pescas, e por fim os portos inseridos na classificação E são 

administrados pela entidade com competência em matéria de administração do domínio público 

marítimo. 

Considerando que os portos de classe E saem um pouco do objetivo deste trabalho e também por 

não existir um levantamento atualizado destes portos, não se inclui informação sobre os mesmos, 

podendo eventualmente este tema ser objeto de trabalho futuro específico. 

Na tabela 4.2 são elencados os portos da Região Autónoma dos Açores integrados nas classes A, 

B, C e D, conforme estabelece a Resolução do Conselho do Governo nº161/2016 de 23 de 

Dezembro. Esta Resolução veio complementar a informação do Decreto legislativo referido 

anteriormente, na medida em que apresenta uma lista dos portos incluídos em cada uma das 

classes, que anteriormente não constavam em documento nenhum. 
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Tabela 4.2 – Portos da R.A.A. 

Porto Classe Ficha 

Santa Maria 

Vila do Porto B  

Anjos D  

Maia D 
São Miguel 

Ponta Delgada A  

Vila Franca do Campo D  

Ribeira Quente D  

Porto Formoso D  

Rabo de Peixe D  

Povoação D  

Água de Pau D  

Lagoa D 
Nordestes D 
Maia D 
Mosteiros D 

Terceira 

Praia da Vitória A  

Pipas C  

São Mateus D  

Judeu D 
Martins D 
Vila Nova D 
Biscoitos D 

Graciosa 

Praia B  

Santa Cruz D 
Folga D 

São Jorge 

Velas B  

Calheta C  

Norte Grande D 
Topo D 
Urzelina D 

Pico 

São Roque B  

Madalena C  

Lajes C  

Monte Calhau D 
São Mateus D 
São João D 
Santa Cruz das Ribeiras D 
Calheta Nesquim D 
Manhenha D 
Calhau da Piedade D 
Santo Amaro D 
São Caetano D 
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Faial 

Horta A  

Varadouro D 
Castelo Branco D 

Flores 

Lajes B  

Santa Cruz C  

Velho D 
Ponta Delgada D 
Fajã Grande D 

Corvo 

Casa B 
Boqueirão D  

 

No anexo 2 são apresentadas imagens com as localizações destes portos inseridos na respetiva 

ilha. 

Uma vez que alguns portos da classe D não apresentam características relevantes para este 

trabalho (não são protegidos por qualquer quebramar ou a estrutura de proteção em relação à 

agitação marítima é relativamente pequena) e ainda porque, face à idade avançada de algumas 

dessas infraestruturas, na sua maioria sem intervenções recentes, torna-se bastante difícil a 

obtenção de dados, tendo-se optado por não incluir a caracterização de alguns destes portos no 

presente trabalho. 

Face ao exposto foi colocado na tabela 4.2 uma coluna com a informação se foi, ou não realizado 

uma ficha para determinado porto. 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DOS PORTOS E QUEBRAMARES PORTUÁRIOS  

Para facilitar a caracterização dos quebramares, objeto principal do presente trabalho, foi 

elaborada uma ficha tipo para cada um dos portos mencionados na tabela 4.2, sendo que cada 

ficha poderá apresentar até 8 descritores distintos.  

Com vista à obtenção dos dados necessários ao preenchimento dessas fichas contactaram-se 

diversas empresas e entidades portuárias solicitando a cedência de elementos onde fosse possível 

recolher as informações pretendidas, identificando-se em cada ficha a entidade que disponibilizou 

os elementos. 

Como grande parte dos portos foi construído há largas décadas, foram encontradas dificuldades 

na obtenção de alguns dados, o que inviabilizou a apresentação completa de todas as fichas. 

Infelizmente nem todos os arquivos públicos estão completos e organizados o que em alguns 

casos, para obtenção de alguns dados, obrigaria a um trabalho de pesquisa profundo e demasiado 

longo face ao tempo disponível, com muitas deslocações, e com um resultado, muito 

provavelmente, com um sucesso relativo. 

Será importante existir um registo completo e atualizado contendo todas as informações 

relevantes sobre os portos dos Açores. Esse registo, que deveria ser atualizado com regularidade 

e sempre que se verificassem alterações aos seus dados, permitiria uma consulta rápida e completa 

a quem necessitasse da informação mas sobretudo permitiria às entidades gestoras dispor de uma 
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ferramenta que ajudaria na elaboração de planos de manutenção e modernização e na gestão 

dessas infraestruturas. 

Apresenta-se na figura 4.1 uma destas fichas, escolhida aleatoriamente, de modo permitir explicar 

detalhadamente o seu conteúdo. Esta ficha, bem como as restantes, encontram-se como anexo 3 

face à sua dimensão.  

 

Designação  Porto da Casa 

Localização Vila do Corvo, Corvo 

Imagem  

Fig. 1 – Porto da Casa (Google, 2016) 
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Descrição 

O porto da casa neste momento é o único porto ativo na ilha do Corvo e situa-se na costa sul da mesma, é apenas 

constituído por um molhe que neste momento está a ser prolongado de modo a aumentar o comprimento acostável para 

cerca de 120 metros. Está ainda a ser melhorada a rampa do varadouro de modo a ajudar as embarcações piscatórias. 

Características do Quebramar 

Tabela 1 – Características do quebramar Porto da Casa 

 

 

 

 

 

 

 

Quebramar 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto 7m 

Comprimento 150m 

Cota de coroamento 6m 

Largura da superestrutura 1.4m 

Profundidade máxima -11.6m (Z.H.) 

Talude exterior 

Blocos do manto Tetrápodes 

Cota máxima do manto 5.5m 

Peso dos Blocos 355KN 

Inclinação 3/2(H/V) 

  

Fig. 2 – Planta do porto da Casa e área de jurisdição (Portos dos 
Açores SA) 
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Secções  

 
Fig. 3 – Secção tipo do quebramar do porto da Casa  (Somague Ediçor SA) 

Obras recentes 

Este porto encontra-se neste momento sob obras que visam prolongar o molhe-cais 40 metros, alargar a plataforma do 

cais e da rampa de acesso ao porto com uma área aproximadamente 900m2, dragar a bacia de manobra e de acesso ao 

cais e por fim a reabilitação da rampa do varadouro. Note-se ainda que todas as secções e características apresentadas 

nos parâmetros anteriores já estão atualizados com esta obra. A figura 4 mostra uma secção tipo anterior e as alterações 

efetuadas por esta obra. A cor verde representa o talude anterior, a vermelho, o muro cortina anterior que foi destruído 

e por fim a tracejado a nova secção. 

 

Referências 

Elementos fornecidos pela Somague Ediçor SA 

Elementos fornecidos pela Portos dos Açores SA 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf , Janeiro 2017 

  

Fig. 4.1 – Ficha tipo do porto da Casa, Corvo 

 

É importante começar por uma pequena explicação sobre o conteúdo de cada um dos descritores.  

 Designação – Nome do porto; 

 Localização – Ilha e cidade ou vila onde está inserido o porto; 

 Imagem – São apresentadas várias imagens de modo a enquadrar o porto na cidade em 

que este está inserido e as suas dimensões; 

 Descrição – É feita uma breve descrição do porto, apresentando algumas das suas 

funcionalidades, equipamentos e comprimentos de acostagem; 

Fig. 4 – Alteração na secção tipo do porto da Casa (Somague Ediçor SA) 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf
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 Características do(s) quebramar(es) – Trata-se do parâmetro mais importante destas 

fichas, face ao trabalho em que se inserem, uma vez que apresenta várias características 

importantes dos quebramares integrantes do porto em questão. Estas serão apresentadas 

com mais detalhe nos próximos parágrafos; 

 Secções – Perfis transversais de algumas secções dos quebramares; 

 Obras recentes ou planeadas – Este parâmetro tem como objetivo descrever as alterações 

que foram feitas à obra inicial ou estejam previstas, nos quebramares portuários; 

 Referências – Referências bibliográficas e identificação da instituição ou instituições que 

cederam elementos, completando deste modo a ficha. 

Como já foi referido o descritor “características do(s) quebramar(es)” é o mais relevante para esta 

dissertação sendo que este está dividido em duas categorias. Na primeira poder-se-ão encontrar 

características gerais do quebramar e na segunda, características dos taludes do quebramar (no 

caso deste ser misto ou de taludes). 

As características gerais do quebramar que se considera mais relevantes para este trabalho são as 

seguintes: 

 Função do quebramar; 

 Tipo de estrutura; 

 Altura de onda de projeto; 

 Comprimento do quebramar; 

 Cota de coroamento; 

 Largura da superestrutura; 

 Profundidade máxima dos fundos no local de implantação do quebramar. 

No caso do quebramar em estudo ser misto ou de taludes, são referidas as seguintes características 

do(s) talude(s): 

 Tipos de blocos do manto resistente; 

 Cota máxima do manto; 

 Peso dos blocos do manto resistente; 

 Inclinação do talude. 

No caso de se tratar de um quebramar de taludes, se os perfis dos mesmos forem diferentes, estes 

serão diferenciados como talude interior e talude exterior, caso contrário ambos os taludes são 

apresentados na mesma tabela. 
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5 

ANÁLISE COMPARATIVA 

 

 

No presente capítulo mostram-se algumas estatísticas sobre as características mais relevantes dos 

diversos quebramares portuários do Arquipélago dos Açores, fazendo-se a partir daí algumas 

análises comparativas entre as várias soluções. 

Foram considerados 36 quebramares, correspondendo a um total de 22 portos. 

Conforme já referido, não foi possível obter atempadamente informações completas de todos os 

portos, do que resulta que algumas das estatísticas e comparações tenham mais dados do que 

outras. 

 

5.1. FUNCIONALIDADE DAS ESTRUTURAS PORTUÁRIAS  

Relativamente às funcionalidades dos 22 portos, identificam-se na tabela 5.1 as que existem em 

cada um destes. Note-se que em muitos casos coexistem mais do que uma funcionalidade no 

mesmo porto.  

A classificação dos portos mencionada no capítulo 4 já faz um pouco esta divisão uma vez que 

apenas os portos das classes A, B e C apresentam uma função comercial. Os restantes são 

sobretudo portos de apoio à atividade piscatória. 
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Tabela 5.1 – Funcionalidade das estruturas portuárias 

 Funcionalidade 

Porto Pesca Comercial Recreio 

Vila do Porto   (B)    

Anjos    (D)     

Ponta Delgada   (A)    

Vila Franca do Campo  (D)    

Ribeira Quente   (D)    

Porto Formoso   (D)    

Rabo de Peixe   (D)    

Povoação   (D)    

Água de Pau   (D)    

Praia da Vitória  (A)    

Pipas    (B)    

São Mateus   (D)    

Praia    (B)    

Velas    (B)    

Calheta   (C)    

São Roque   (B)    

Madalena   (C)    

Lajes (Pico)   (C)    

Horta    (A)    

Lajes (Flores)   (B)    

Santa Cruz   (C)    

Casa    (B)    

 

Como se depreende da tabela, mesmo os portos de classificação mais elevada apresentam 

estruturas para o apoio às pescas, realçando assim a importância desta atividade no Arquipélago.  

No que se refere aos núcleos de recreio, normalmente estão situados no interior dos portos de 

classes superiores, com a exceção dos portos de Rabo de Peixe e Vila Franca do Campo. Sendo 

São Miguel a ilha com maior densidade populacional e tendo apenas um porto de classe superior, 

fez com que surgissem, neste caso, instalações portuárias de recreio em outros portos da ilha. 

 

5.2. NÚMERO DE QUEBRAMARES POR PORTO  

Na análise do número de quebramares por porto estão considerados todos os que abrigam alguma 

estrutura portuária. Tomou-se como base todos os 22 portos apresentados na tabela 5.2.  
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Tabela 5.2 – Número de quebramares por porto da R.A.A. 

Porto Número de quebramares 

Vila do Porto   (B) 2 

Anjos    (D) 1 

Ponta Delgada   (A) 1 

Vila Franca do Campo  (D) 2 

Ribeira Quente   (D) 1 

Porto Formoso   (D) 2 

Rabo de Peixe   (D) 2 

Povoação   (D) 2 

Água de Pau   (D) 1 

Praia da Vitória  (A) 4 

Pipas    (B) 2 

São Mateus   (D) 2 

Praia    (B) 2 

Velas    (B) 2 

Calheta   (C) 1 

São Roque   (B) 1 

Madalena   (C) 2 

Lajes (Pico)   (C) 1 

Horta    (A) 3 

Lajes (Flores)   (B) 2 

Santa Cruz   (C) 1 

Casa    (B) 1 
 

 

Fig. 5.1 – Percentagem do número de quebramares por porto da R.A.A. 

 

41%

50%

4.5%
4,5%

1 Quebramar 2 Quebramares 3 Quebramares 4 Quebramares



Quebramares nos portos da Região Autónoma dos Açores 

 

50 

 

A figura 5.1 mostra as percentagens do número de quebramares por porto, notando-se que metade 

dos portos são protegidos por 2 quebramares enquanto 41% são protegidos apenas por 1 

quebramar. Os portos que são protegidos por 3 e 4 quebramares correspondem apenas a 4.5%, 

cada, relativamente aos portos analisados.  

É importante referir que os portos de classe A são, à exceção do porto de Ponta Delgada, os que 

apresentam maior número de quebramares, o que se compreende tratando-se dos portos de maior 

relevância na economia da região, exigindo-se por isso maior proteção, reduzindo o risco de 

inoperacionalidade. 

Quer no porto da Praia da Vitória, com 4, como no da Horta, com 3, verifica-se que o maior grau 

de abrigo provém de apenas dois quebramares, sendo que os restantes protegem alguns núcleos 

no interior do porto, que exigem redução da agitação marítima nas funções que desempenham. 

O Porto de Ponta Delgada apesar de só ter um quebramar, a sua proteção é assistida por um cais 

acostável para embarcações de passageiros. Esse cais, com passagens de mar por baixo, apesar de 

não ter funções de quebramar, confere, ainda que de forma reduzida algum grau de abrigo no 

interior do porto na zona da marina. 

  

5.3. FUNCIONALIDADE DOS QUEBRAMARES  

Como se sabe os quebramares são estruturas cuja função principal é proteger as estruturas 

portuárias situadas no seu interior. Além disso alguns destes podem ter o seu interior acostável 

(multifuncional). Nesse sentido este subcapítulo procura distinguir e contabilizar os quebramares 

de proteção e os quebramares multifuncionais. São aqui considerados, quanto à sua função, todos 

os 36 quebramares portuários.  

A figura 5.2 apresenta a percentagem do número de quebramares consoante a sua funcionalidade.  
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Fig. 5.2 – Percentagem da funcionalidade dos quebramares portuários da R.A.A. 

 

Verifica-se que em 23 dos 36 quebramares analisados, a que corresponde 64% dos quebramares 

do Arquipélago, são do tipo multifuncional, enquanto os restantes 36% têm como função única a 

proteção das estruturas situadas no seu interior. A multifuncionalidade tem implicações na 

conceção da estrutura e é exigente em termos de redução de galgamentos. 

 

5.4. TIPOS DE QUEBRAMAR  

Observando as características dos 36 quebramares e diferenciando-os consoante a sua tipologia, 

verificam-se as percentagens indicadas no gráfico da figura 5.3. 
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Fig. 5.3 – Percentagem do tipo de quebramares portuários da R.A.A. 

 

Cerca de 64% dos quebramares são do tipo misto, o que, depois de se ter estudado a 

funcionalidade dos quebramares já era de esperar, pois se um quebramar é multifuncional, ou é 

do tipo misto ou vertical e uma vez que o misto oferece uma maior proteção, é expectável existir 

esta discrepância. Os quebramares de taludes representam 31% dos quebramares da região.  

De todos os quebramares analisados apenas 2 (5%) deles são verticais, que estão localizados em 

pequenos portos de pesca (Anjos e Água de Pau). 

 

5.5. ALTURA DE ONDA DE PROJETO  

Considerando agora a altura de onda considerada nos projetos dos diversos portos começa por se 

referir que foi uma das características mais difíceis de obter, já que para tal teria sido necessário 

aceder a todos os projetos sendo que muitos são já muito antigos não sendo fácil sua obtenção.  

Em todo o caso foi possível conhecer as alturas de onda de projeto de 9 dos 36 quebramares, as 

quais são apresentadas na tabela 3. 
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Tabela 5.3 – Altura de onda de projeto 

Porto Altura de onda de projeto [m] 

Ponta Delgada    (A) 10.0 

Vila Franca do Campo (Sul) (D) 8.4 

Povoação (Este)  (D) 5.4 

São Mateus (Oeste)  (D) 6.5 

São Mateus (Este)  (D) 6.5 

Velas (Oeste)   (B) 6.5 

Horta (Sul)   (A) 6.0 

Santa Cruz    (C) 6.0 

Casa     (B) 7.0 

 

Dos valores da tabela 3 regista-se que, na maior parte dos projetos dos quebramares analisados a 

altura de onda utilizada rondou valores entre os 5.4 e 7.0 metros, com exceção dos quebramares 

dos portos de Ponta Delgada (10.0 m) e sul do porto da Vila Franca do Campo (8.4 m). 

Poderia pensar-se que, face à sua classificação portuária, a altura de onda de projeto do porto da 

Horta fosse mais elevada. Contudo, estando o porto numa zona naturalmente mais abrigada (Canal 

Pico Faial) tal não acontece. 

É importante referir que este valor vai depender muito de alguns dos seguintes fatores 

 Localização, tal como aconteceu com no projeto do porto da Horta, um porto pode estar 

situado em locais em que já estão abrigados naturalmente, o que leva a que o projetista 

tenha que ter em consideração este fator; 

 Projetistas, uma vez que estes têm que, após o estudo da situação e localização, escolher 

os métodos e os períodos de retorno que vão utilizar no projeto, podendo até serem 

realizados alguns modelos em laboratório de modo a complementar o estudo e a escolha 

do projetista. Estas escolhas poderão ser diferentes consoante o projetista, o ano de 

realização e os dados de agitação disponíveis. 

 

5.6. COMPRIMENTO DOS QUEBRAMARES  

Foram analisados os comprimentos dos 36 quebramares, separando-se por intervalos de 

comprimento de modo a facilitar a sua análise e comparação. 

Na figura 5.4. apresenta-se o número de quebramares conforme referido. 
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Fig. 5.4 – Número de quebramares por intervalo de comprimento 

 

Analisando os dados conclui-se que a maioria dos quebramares considerados têm comprimentos 

entre 100 e 300 metros, sendo que os três maiores são precisamente os três de classe A: 

O do porto da Horta com 700 metros;  

O quebramar do porto da Praia da Vitória com 1240 metros;  

O porto de Ponta Delgada com 1550 metros. 

 

5.7. COTA DE COROAMENTO DOS QUEBRAMARES  

A cota de coroamento de um quebramar é normalmente definida em função da altura de onda de 

projeto bem como do critério de aceitação ou não de galgamentos. 

Tomando as cotas de coroamentos de 19 quebramares, dividiram-se esses dados em intervalos de 

modo a facilitar a sua análise. 

Na figura 5.5 apresentam-se esses dados. 
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Fig. 5.5 – Número de quebramares por intervalo de cota de coroamento 

 

Como se pode verificar grande parte dos quebramares tem o seu coroamento com cotas entre 6 e 

8 metros ao Zero Hidrográfico, sendo que os valores inferiores a este intervalo correspondem 

todos a pequenos portos de pesca. As cotas de coroamento mais elevadas correspondem ao 

quebramar norte do porto das Rabo de Peixe, com 12 metros, e ao quebramar do porto das Velas, 

com 12.5 metros. 

 

5.8. TIPO DE BLOCOS  

Sabendo-se que o talude interior de um quebramar está mais abrigado do que o talude exterior, o 

tipo de blocos a utilizar em cada um deles será obviamente diferente. Por este motivo a análise 

do tipo de blocos utilizados nos quebramares será dividida em duas componentes consoante os 

dois taludes. 

Foram considerados 36 quebramares sendo que 2 deles são verticais, logo não contêm manto 

resistente. 

Na figura 5.6 apresenta-se a percentagem de cada tipo de blocos utilizados no talude interior dos 

quebramares objeto de estudo. Uma vez que a maioria dos quebramares são do tipo misto, podem 

não conter talude interior, esta amostra é substancialmente inferior à seguinte, com um total de 

16 tipo de blocos utilizados em 15 taludes interiores de quebramares, pois alguns destes contêm 

mais do que um tipo de blocos.  
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Fig. 5.6 – Tipos de blocos utilizados no talude interior dos quebramares da R.A.A 

 

Como se pode concluir através do estudo o gráfico da figura 5.6, o tipo de blocos mais utilizado 

em taludes interiores é o enrocamento (69%).Os blocos pétreos de materiais basálticos de origem 

local evidenciam custos menores comparativamente a blocos artificiais e como na maior parte das 

vezes a agitação ao embater neste tipo de talude já teve grande parte da sua energia, estes vão 

estar sob ações mais reduzidas, logo são a escolha mais frequente. No entanto há limitações para 

a utilização de blocos pétreos de pesos mais elevados. Seguem-se os blocos Antifer que estão a 

ser utilizados em 25% dos casos e os Tetrápodes em apenas 6%. 

Na figura 5.7 apresenta-se a percentagem de cada tipo de blocos utilizados no manto resistente 

do talude exterior dos quebramares. Nesta amostra estão considerados 34 taludes exteriores de 

quebramares, com a utilização de 47 registos de tipologia. 
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Fig. 5.7 – Tipos de blocos utilizados no talude exterior dos quebramares da R.A.A 

 

Do gráfico da figura 5.7 conclui-se que os Tetrápodes e os blocos Antifer são muito mais 

utilizados nos taludes exteriores com 28% e 38% respetivamente. Esta diferença face aos taludes 

interiores prende-se com o facto deste tipo de blocos oferecer uma maior resistência estrutural 

sendo problemático encontrar blocos pétreos de elevado peso em quantidade suficiente. 

Os blocos Antifer são mais utilizados sobretudo devido à facilidade na sua construção e elevada 

resistência estrutural a nível individual em comparação com os Tetrápodes. 

A solução por enrocamento continua com uma percentagem significativa (32%) pois é muitas 

vezes utilizada em conjunto com outro tipo de solução, em zonas menos atingidas pela agitação 

do mar. 

Os blocos Core-Loc foram apenas utilizados no quebramar norte do porto da Paia da Vitória. 

Como curiosidade refere-se que até à data da sua construção eram estes os maiores Core-Loc em 

todo o mundo. 

 

5.9. PESO DOS BLOCOS  

Para o estudo do peso dos blocos, não é feita distinção relativamente ao tipo de blocos 

considerando-se apenas o talude em que estes estão posicionados, tal como no subcapítulo 5.8. 

Agruparam-se os blocos em intervalos de peso de 100 KN determinando-se a quantidade de 

blocos em cada intervalo de peso. Infelizmente não foi possível obter todos os valores dos pesos 

dos blocos utilizados, resultando a amostra desta análise inferior à amostra da análise anterior.  

Na figura 5.8 representa-se o número de taludes interiores dos quebramares que utilizam blocos 

de determinado intervalo de peso tendo sido considerados 12 pesos de blocos de 9 taludes 
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interiores de quebramares. Regista-se que foram utilizados blocos de vários tamanhos e pesos no 

mesmo quebramar. 

 

 

Fig. 5.8 – Peso dos blocos utilizados em taludes interiores de quebramares da R.A.A. 

 

Tal como seria de esperar o peso dos blocos nos taludes interiores é relativamente baixo, uma vez 

que estes estão mais abrigados da agitação do mar, o que faz com que possam ser mais leves 

mantendo a sua estabilidade estrutural e diminuindo o seu custo.  

Os 25% dos quebramares cujo peso dos blocos do talude interior está entre 300 e 400 KN são o 

do porto de São Mateus, do porto das Lajes do Pico e por fim o quebramar sul do porto da Praia 

da Vitória. Os dois primeiros são quebramares de taludes (principais do porto) logo o seu único 

objetivo é a proteção das estruturas portuárias no seu interior o que leva a que os blocos sejam 

um pouco mais pesados, enquanto o caso da Praia da Vitória, apesar de ser um quebramar misto, 

tem cerca de 500 metros de extensão que funcionam como um quebramar de taludes.  

Na figura 5.9 são apresentados o número de taludes exteriores dos quebramares que utilizam 

blocos de determinado intervalo de peso, sendo que foram considerados 36 pesos de blocos, 

correspondentes a 19 quebramares.  
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Fig. 5.9 – Peso dos blocos utilizados em taludes exteriores de quebramares da R.A.A. 

 

Analisando o gráfico da figura 5.9 conclui-se que o peso dos blocos neste caso aumenta 

substancialmente face ao dos taludes interiores, existindo 28% dos casos com blocos entre 300 e 

400 KN, que no caso dos taludes interiores representava o peso máximo com apenas 25% mas 

numa amostra menor. As situações em que se regista os pesos maiores correspondem ambos aos 

blocos do quebramar do porto de Ponta Delgada, onde foram utilizados blocos Antifer de 540 KN 

e 670KN.  

Como a maior parte dos quebramares têm blocos com vários pesos ao longo do seu comprimento 

é expectável que algumas zonas, que não estão sujeitas a ações muito fortes, tenham blocos de 

peso inferior, daí os elevado número de taludes exteriores que utilizam blocos abaixo dos 100 

KN. 

 

5.10. INCLINAÇÃO DOS TALUDES 

Do mesmo modo, e desta vez para as inclinações dos taludes, serão feitas duas análises distintas 

para os casos dos taludes interiores e exteriores.  

Na figura 5.10 regista-se o número de taludes interiores dos quebramares da R.A.A. por inclinação 

(cotangente do ângulo do talude com a horizontal) do mesmo tendo por base uma amostra de 7 

taludes interiores.  
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Fig. 5.10 – Número de taludes interiores dos quebramares da R.A.A. pela sua inclinação 

 

Na figura 5.11 indica-se o número de taludes exteriores dos quebramares da R.A.A. pela 

inclinação do mesmo tendo por base uma amostra de 15 taludes exteriores.  

 

 

Fig. 5.11 – Número de taludes exteriores dos quebramares da R.A.A. pela sua inclinação 
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Analisando as duas figuras (5.10 e 5.11), conclui-se que a inclinação 3/2 (H/V) é manifestamente 

a mais utilizada em ambos os taludes, sendo que nos taludes interiores a inclinação 4/3 (H/V) 

também é bastante utilizada. As inclinações 2/1 e 4/3 (H/V) correspondem aos quebramares do 

porto de Ponta Delgada e do porto da Praia da Vitória respetivamente. 

 

5.11. PROFUNDIDADE MÁXIMA E ALTURA MÁXIMA DE ONDA 

O primeiro parâmetro avalia a cota inferior a que o quebramar foi contruído, normalmente na 

zona da cabeça do mesmo, uma vez que esta cota vai variar muito, consoante a zona onde este 

está implantado e do seu comprimento, a análise deste parâmetro será necessária para o cálculo 

da altura máximo de onda. 

Sendo assim, a tabela 4 apresenta as cotas de 16 dos quebramares analisados. 

  

Tabela 5.4 – Cota mínima de implantação dos quebramares dos portos da R.A.A. 

Quebramar Cota mínima (Z.H.) [m] 

Anjos -1.8 

Ponta Delgada -20 

Vila Franca do Campo (sul) -8.5 

Ribeira Quente -8.5 

Rabo de Peixe (norte) -6 

Rabo de Peixe (sul) -6 

Povoação (este) -5 

Água de Pau -2.5 

Praia da Vitória (norte) -12.5 

Praia da Vitória (sul) -20 

São Mateus (oeste) -8 

São Mateus (este) -3 

Velas (oeste) -16 

Velas (este) -6 

Santa Cruz -10 

Casa -11.6 

 

Para a análise da altura máxima da altura da onda que pode incidir no quebramar poder-se-á, em 

primeira aproximação considerar a expressão 5.1 que considera a altura máxima de água no local 

de implantação do quebramar (d) a partir do nível máximo de Preia-mar, ou seja 1.70 metros 

acima do zero hidrográfico (Z.H.), admitindo que os fundos não são topograficamente muito 

complexos. 

𝐻𝑚𝑎𝑥 = 0.78 ∗ 𝑑     (5.1) 

Esta análise só faz sentido quando comparada com o valor da onda de projeto, de modo a perceber 

se existe alguma discrepância muito elevada e se sim analisar a sua causa. 

A tabela 5 apresenta a altura máxima para cada um dos 16 quebramares analisados. 
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Tabela 5.5 – Altura máxima de onda 

Quebramar Altura de onda máxima 

[m] 

Anjos 2.7 

Ponta Delgada 16.9 

Vila Franca do Campo (sul) 8.0 

Ribeira Quente 8.0 

Rabo de Peixe (norte) 6.0 

Rabo de Peixe (sul) 6.0 

Povoação (este) 5.2 

Água de Pau 3.3 

Praia da Vitória (norte) 11.1 

Praia da Vitória (sul) 16.9 

São Mateus (oeste) 7.6 

São Mateus (este) 3.7 

Velas (oeste) 13.8 

Velas (este) 6.0 

Santa Cruz 9.1 

Casa 10.4 

 

5.12. COMPARAÇÃO ENTRE A ALTURA DE ONDA MÁXIMA E A ALTURA DE ONDA DE PROJETO  

Para a realização da comparação entre as alturas de onda máxima e de projeto foram analisados 

apenas 7 quebramares, pois só para estes 7 quebramares é que se possuía ambos os dados.  

 

Tabela 5.6 – alturas de onda máxima e de projeto 

Quebramar Altura de onda 

máxima [m] 

Altura de onda de 

projeto [m] 

Ponta Delgada 16.9 10 

Vila Franca do Campo (sul) 8 8.4 

Povoação (este) 5.2 5.4 

São Mateus (oeste) 7.6 6.5 

Velas (oeste) 13.8 6.5 

Santa Cruz 9.1 5 (tronco) e 6 

(cabeça) 

Casa 10.4 7 

 

Analisando a tabela 6, que apresenta as alturas de onda máxima e de projeto, conclui-se que os 

quebramares de Ponta Delgada, São Mateus oeste, Velas, Santa Cruz e Casa devido à discrepância 

entre os dois valores, a altura de onda utilizada no projeto terá sido calculada através do estudo 

dos registos da agitação ao largo e locais e para um determinado período de retorno.  

Em relação aos quebramares da Vila Franca e Povoação, como apresentam uma diferença mínima 

entre os dois valores de altura de onda (máxima e de projeto), assume-se que após o estudo dos 

registos, concluiu-se que para um determinado período de retorno a altura de onda seria idêntica 

à altura máximo tendo assim sido esta a adotada no projeto. 
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5.13. COMPARAÇÃO ENTRE O PESO DOS BLOCOS DO TALUDE EXTERIOR E A ALTURA DE ONDA 

DE PROJETO 

Nesta comparação foram analisados os mesmos 7 quebramares que no subcapítulo 5.12. Apesar 

de a maior parte dos taludes exteriores utilizar mais que um tipo de blocos com diferentes pesos, 

para este estudo serão considerados apenas os blocos mais pesados, provavelmente situados na 

cabeça do quebramar. A tabela 5.7 apresenta os valores da altura de onda de projeto e o peso dos 

blocos. 

 

Tabela 5.7 – Peso dos blocos e altura de onda de projeto 

Quebramar Peso dos Blocos 

[KN] 

Altura de onda de 

projeto [m] 

Ponta Delgada 670 10 

Vila Franca do Campo (sul) 400 8.4 

Povoação (este) 150 5.4 

São Mateus (oeste) 300 6.5 

Velas (oeste) 300 6.5 

Santa Cruz 250 6 

Casa 355 7 

 

Como seria de esperar, o peso dos blocos será maior quanto maior for a altura de onde de projeto. 

Comparando o porto de São Mateus e o da Velas nota-se que ambos utilizaram a mesma altura 

de onda no projeto e o mesmo peso para os blocos. A figura 5.12 apresenta um gráfico que 

compara estes dois parâmetros, demonstrando que à medida que um dos valores aumenta o outro 

também aumenta. 

 

 

Fig. 5.12 – Gráfico de comparação do peso dos blocos com a altura de onda de projeto 
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6 

ACIDENTES 

 

 

6.1. NOTA INTRODUTÓRIA  

O estudo de um acidente portuário é extremamente importante, na medida em que afeta projetos 

futuros, processos construtivos e manutenção, tanto no porto em questão como em outros portos. 

Dando como exemplo o acidente no porto de Sines em 1979 (figura 6.1), cujos blocos do manto 

resistente do quebramar eram Dolos e após a sua ruína, a utilização deste tipo de blocos em novos 

quebramares reduziu drasticamente em todo o mundo.  

 

 

A figura 6.2 apresenta outro exemplo de um acidente ocorrido no quebramar da Nazaré em 2013. 

 

 

Fig. 6.1 – Quebramar do porto de Sines após o acidente, 1979 

(Veloso Gomes, 2014) 
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6.2. ACIDENTE NO QUEBRAMAR AMERICANO DO PORTO DA PRAIA DA VITÓRIA EM 1962  

A abordagem está estruturada em 4 partes, a saber: Descrição do quebramar antes do acidente; 

Descrição da tempestade; Análise de estragos; Testes laboratoriais realizados (incluindo algumas 

conclusões). 

 

6.2.1. DESCRIÇÃO DO QUEBRAMAR ANTES DO ACIDENTE  

O porto da Praia da Vitória, até à data do acidente aqui referido, era utilizado principalmente para 

a carga e descarga de combustíveis, estando dotados de todas os equipamentos necessários para 

acolher embarcações ligadas a essa atividade. Em Dezembro de 1962 decorriam obras de 

construção de um quebramar de taludes com o objetivo de proteger o cais situado no seu interior, 

estando os trabalhos já na sua fase final. (Reis de Carvalho, 1963) 

Como se pode observar na figura 6.2, esse quebramar era do tipo misto com cerca de 600 metros 

de comprimento, estando enraizado na zona norte do porto e direcionado para sul. 

 

Fig. 6.2 – Acidente do quebramar da Nazaré, 2013 (Veloso Gomes, 2014) 
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Nas tabelas 6.1 a 6.3 apresentam-se as características do quebramar e sua secção transversal tipo, 

informações complementadas pela figura 6.4. 

 

Tabela 6.1 – Características do Quebramar (adaptado de Reis de Carvalho, 1963) 

Quebramar 

Função Proteção 

Tipo Taludes 

Comprimento 600m 

Cota de coroamento 22m 

Largura 20m 
 

Tabela 6.2 – Características do talude interior (adaptado de Reis de Carvalho, 1963) 

Talude Interior 

Blocos do manto  Enrocamento 

Peso dos blocos do manto (A) 130 a 150KN  

Peso dos blocos da 1ª camada (B) 40 a 50KN 

Inclinação do manto (A) 1:1/2 (V:H) 

Inclinação da 1ª camada (B) 1:1/4 (V:H) 

 

Tabela 6.3 – Características do talude exterior (adaptado de Reis de Carvalho, 1963) 

Talude extradorso 

Blocos do manto  Enrocamento 

Peso dos blocos do manto (A) 130 a 150KN 

Peso dos blocos da 1ª camada (B) 40 a 50KN 

Inclinação do manto (A) 1:2 (V:H) 

Inclinação da 1ª camada (B) 1:3/4(V:H) 

Fig. 6.3 – Quebramar norte do porto da Praia da Vitória, Terceira (Reis de Carvalho, 1963) 
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Fig. 6.4 – Secção transversal do quebramar norte do porto da Praia da Vitória, Terceira (Reis de 

Carvalho, 1963) 

 

Após a realização de alguns estudos verificou-se que apenas as tempestades com sentidos entre 

nordeste e sudeste, atingiam o quebramar com a máxima violência. Tendo em conta esta 

informação, a altura de onda significativa foi calculada através do método de Sverdrup-Munk, 

recorrendo às tabelas de Bretschneider, para uma velocidade do vento de 27 nós (dado obtido 

através de uma analise comparativa entre os dados obtidos pela “Sea and Swell Charts-North 

Atlantic Ocean” e observações no local), obtendo-se assim uma altura de onda significativa 

máxima de 5.20 metros para tempestades com direções ente nordeste e sudeste e com um período 

adotado de 12 segundos. (Reis de Carvalho, 1963) 

Apesar de 5.20 metros ter sido o valor utilizado como altura de onda significativa já tinham sido 

registados, em tempestades de anos anteriores, valores de altura de onda entre 5.50 e 6.00 metros.  

 

6.2.2. DESCRIÇÃO DA TEMPESTADE  

No dia 25 de Dezembro de 1962 começou a formar-se uma depressão na zona da ilha de Santa 

Maria, que ficou praticamente imóvel até ao dia 27. Essa depressão provocou ventos muito fortes 

com direção este. Apesar dos dados metereológicos disponíveis não nos darem informações 

suficientes para se saber a velocidade do vento na zona de geração, é possível afirmar que esta 

esteve entre 30 a 34 nós, o que permite pensar numa altura de onda significativa entre os 6.50 e 

os 9.00 metros. 

De acordo com os dados fornecidos pela então Junta Autónoma dos Portos de Angra do Heroísmo, 

o quebramar do porto da Praia da Vitória esteve continuamente a ser galgado por ondas desde a 

tarde do dia 25 de Dezembro até à manhã do dia 28 do mesmo mês. A altura das ondas que 

atingiam o quebramar durante esses dias variava entre os 3 metros (registados às 12:00 do dia 25) 

e os 6 metros (registados durante o dia 26). O período das ondas registado, na altura em que a 

tempestade teve o seu período de maior intensidade, variou entre 13 e 14 segundos. (Reis de 

Carvalho, 1963) 
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6.2.3. ANÁLISE DE ESTRAGOS 

Os primeiros sinais de estragos apareceram durante a manhã do dia 26 na zona dos 335 metros, 

onde desapareceu parte da camada submersa o que levou a que parte do manto rolasse até à base 

do quebramar. Ao contrário do que se podia pensar, estudos mostraram que esses estragos 

aconteceram devido à instabilidade na inclinação do talude a extradorso e não devido ao 

galgamento do quebramar. 

Na altura em que a tempestade atingiu a sua máxima intensidade, (noite do dia 26 e madrugada 

do dia 27), o quebramar sofreu estragos em toda a sua extensão especialmente na zona perto da 

cabeça onde podia ser observado que a tempestade destruíra por completo todos os blocos 

situados à superfície, chegando mesmo a afetar os blocos do núcleo. 

Durante o dia de 27 o quebramar esteve constantemente a ser galgado pelo mar o que 

consequentemente levou à continuação da sua destruição. (Reis de Carvalho, 1963) 

De modo a facilitar o estudo dos estragos ocorridos em toda a extensão do quebramar, este foi 

dividido em 6 secções apresentadas na tabela 6.4. 

 

Tabela 6.4 – Secções do quebramar (adaptado de Reis de Carvalho, 1963) 

Secção Intervalo (metros) 

A 0 - 176 

B 176 - 291 

C 291 - 442 

D 442 – 530 

E 530 – 565 

F 565 – 585 (Cabeça do quebramar) 

 

Com esta divisão estabelecida procedeu-se à avaliação dos estragos ocorridos nos perfis das 

secções mais afetadas: 

 Secção C – Esta foi uma das secções onde se registaram mais danos. Quase todos os 

blocos do manto e alguns da primeira camada, ambos do talude de extradorso, rolaram 

até à base do quebramar. Os blocos do manto que conseguiram resistir estavam em 

equilíbrio muito instável, tanto que caso a tempestade se tivesse prolongado por mais uns 

dias estes também teriam sido arrastados.  

 Secção E – Esta foi claramente a secção mais afetada pela tempestade, pois todos os 

blocos superficiais foram parar ao fundo do mar deixando esta secção do quebramar 

completamente submersa. 

 Secção F – Esta secção, onde está incluída a cabeça do quebramar, conseguiu resistir bem 

à tempestade registando-se apenas o desaparecimento de alguns blocos submersos no 

intradorso. 

Após a avaliação destas secções verifica-se que a destruição ao longo do quebramar foi 

extremamente irregular, havendo zonas completamente destruídas e outras praticamente intactas. 

Devido a este facto foi possível perceber as diferentes fases de ruina do quebramar, sendo que em 

primeiro lugar os blocos do manto foram arrastados para o fundo, deixando os blocos da primeira 

camada mais expostos à ondulação blocos estes que tiveram posteriormente o mesmo destino. 
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Chega-se então à situação da secção E onde, devido ao arrastamento destas duas camadas, o 

núcleo fica exposto, deixando o quebramar inteiramente submerso. (Reis de Carvalho, 1963) 

Foram avaliados os possíveis motivos para a irregular destruição registada. Primeiro considerou-

se a possibilidade das ondas terem atingido o quebramar com alturas diferentes ao longo da sua 

secção. Após alguns estudos e recorrendo a algumas fotografias tiradas durante a tempestade foi 

possível concluir que a altura das ondas que atingiram o quebramar eram maiores na raiz deste e 

iam diminuindo ao longo da sua secção, este facto explica assim a razão pela qual a cabeça do 

quebramar permaneceu quase intacta. Não explica contudo o facto de a secção adjacente a esta 

ter sido completamente destruída. Conclui-se então que a irregular destruição só poderia estar 

relacionada com métodos de construção diferentes nas diversas secções. 

 

 

A figura 6.5 apresenta uma fotografia do quebramar durante a tempestade. 

 

6.2.4. TESTES LABORATORIAIS   

De modo a compreender melhor toda esta situação, que resultou no colapso de uma estrutura por 

ação de uma tempestade, decidiu-se realizar alguns testes em laboratório. 

Esses testes foram efetuados num tanque de ondas, com um modelo à escala 1:50 de modo a 

conseguir recriar as condições na altura da tempestade, começando-se primeiro por realizar os 

testes em preia-mar e baixa-mar separadamente e só depois com as devidas variações das marés. 

Fig. 6.5 – Estado do quebramar durante a tempestade (SETH) 
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O modelo só começou a apresentar alguma fragilidade para ondas a partir dos 6 metros de altura, 

concluindo-se assim que o quebramar estava bem contruído para a altura de onda utilizada no seu 

dimensionamento. 

A parte superficial do quebramar só começou a ser danificada quando as ondas atingiram os 7.50 

metros. Como se assumiu que este foi o valor de altura de onda máximo durante a tempestade o 

teste continuou durante mais algum tempo com esta altura de onda de modo a recriar o período 

mais crítico da tempestade. (Reis de Carvalho, 1963) 

Ao alterar ligeiramente a altura da onda para 7.70 metros observou-se logo o colapso da estrutura, 

semelhante ao que aconteceu na secção E do quebramar, podendo assim explicar a razão pela qual 

este colapsou. Apesar desta avaliação, os vários testes realizados não conseguiram explicar qual 

a razão dos estragos na estrutura terem sido tão irregulares, confirmando-se deste modo as 

suspeitas de que essa irregularidade se deveu ao facto de terem sido utilizados diferentes métodos 

construtivos em diferentes secções do quebramar. 

 

6.2.5. CONCLUSÕES  

Como foi possível concluir através dos testes laboratoriais a causa deste acidente foi de facto a 

diferença de critérios na utilização dos processos construtivos. 

A reabilitação deste quebramar foi efetuada após o acidente. Em 1982 foram efetuadas obras de 

reforço do manto, mas infelizmente ocorreu um novo acidente no ano 2003 que levou a estrutura 

à ruina mais uma vez. Após este último acidente o quebramar foi reconstruído com novos blocos 

Core-Loc e Blocos Antifer e até aos dias de hoje não voltou a mostrar sinais de fraqueza. 

 

6.3. ACIDENTE NO PORTO DE PONTA DELGADA EM 2015  

Em Dezembro de 2015 o arquipélago dos Açores esteve sob influência de um violento temporal 

que causou alguns estragos ao longo da costa sul de São Miguel nomeadamente no porto de Ponta 

Delgada. Ao contrário do acidente ocorrido em 1962 na Praia da Vitória, não foram efetuados 

estudos sobre este acidente, sendo que o subcapítulo onde agora se aborda o tema será dividido 

em 2 partes. A primeira aborda os galgamentos no porto de Ponta Delgada e baseia-se de forma 

muito resumida num artigo sobre um estudo feito sobre o tema (Fortes et al, 2012). A segunda 

parte tem por base o Relatório Preliminar dos Danos Materiais Resultantes do Temporal de 14 de 

Dezembro de 2015, disponibilizado pela Portos dos Açores SA. 

 

6.3.1. ESTUDO DE GALGAMENTOS NO PORTO DE PONTA DELGADA (2012) 

Os galgamentos do molhe do porto de Ponta Delgada acontecem com alguma frequência o que 

leva a uma paragem das movimentações comerciais no seu interior e ao aumento das precauções 

a serem tomadas com os equipamentos situados em algumas zonas do porto.  

Neste sentido o objetivo desse estudo foi precisamente caracterizar a agitação marítima e 

determinar os galgamentos neste porto, de modo a auxiliar as decisões de gestão e planeamento 

da zona portuária quanto a problemas de galgamentos. (Fortes et al, 2012) 
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6.3.1.1. Caracterização do local 

Situado na costa sul da ilha de São Miguel, o porto de Ponta Delgada é um dos portos principais 

de todo o arquipélago. O seu molhe principal protege cerca de 67 ha, tendo a sua entrada orientada 

para nascente.  

Na figura 6.6 pode ver-se uma fotografia aérea de todo o porto. O molhe principal tem quase 1 

km de comprimento e o seu manto protetor é composto por blocos Antifer e tetrápodes. A zona 

interior deste molhe é utilizada principalmente por embarcações comerciais. Na zona poente 

existem dois pequenos cais que visam acolher pequenas e médias embarcações piscatórias. Na 

zona central encontra-se um terminal de cruzeiros e uma marina com capacidade para 670 

embarcações.  

 

 

6.3.1.2. Caracterização da agitação marítima  

Para caracterizar a agitação marítima da zona foi utilizado inicialmente o modelo SWAN para 

dois pontos ao largo da costa e de seguida o modelo DREAMS para o interior do porto, uma vez 

que o modelo SWAN não deve ser aplicado em zonas confinadas. 

O modelo SWAN apresentou valores bastante próximos dos reais, exceto na direção da agitação, 

pois este modelo carece ainda de calibração para este parâmetro. Quanto ao modelo DREAMS, 

não existem dados reais nos locais onde foi efetuado sendo que para uma melhor calibração do 

modelo seria importante realizar algumas medições in situ.  

Como referido no estudo o intervalo de tempo no qual foram realizados estes modelos foi muito 

curto, sendo que para se obterem melhores resultados deveria ser efetuado um novo estudo para 

um período mais prolongado. Foram utilizados, para o cálculo dos galgamentos, os valores de 

alturas de onda que ocorrem frequentemente durante tempestades, nomeadamente alturas entre os 

6 e 9 metros. (Fortes et al, 2012) 

Fig. 6.6 – Fotografia aérea do porto de Ponta Delgada, São Miguel (Google, 2017)   
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6.3.1.3. Estudo de galgamentos e conclusões  

Para a realização deste estudo foi utilizado a ferramenta NN_OVERTOPPING2 baseada em redes 

neuronais e desenvolvida no âmbito do projeto europeu CLASH. 

Foram estudados dois locais, um no interior do porto perto das piscinas naturais e outro no molhe 

principal. Sendo que se deu mais importância ao segundo local cuja secção é apresentada na figura 

6.7. É importante referir que esta secção foi utilizada para o estudo, mas não é a secção atual do 

quebramar. 

 

 

Tal como foi referido anteriormente as alturas de onda utilizadas foram entre 6 e 9 metros (Hs) 

simulando uma situação de tempestade, com um período médio associado de 12 segundos. 

Testaram-se duas direções de agitação diferentes (θ). A primeira é a mais frequente, vinda de 

sudoeste (225º) e a segunda, normal à estrutura, vinda de su-sudoeste (187º). É apresentada na 

figura 6.8 uma tabela com os resultados da simulação. O parâmetro β na tabela representa o ângulo 

que a agitação faz com a estrutura e o parâmetro q representa o caudal galgado. 

 

Fig. 6.7 – Secção transversal do porto de Ponta Delgada, São Miguel    

Fig. 6.8 – Resultados da simulação (Fortes et al, 2012) 
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Tal como já foi referido o ideal para este estudo é que este fosse repetido para dados de agitação 

mais prolongados e para mais pontos no interior do porto de modo a estabelecer-se um modelo 

de galgamentos de todo o porto. (Fortes et al, 2012) 

Nota-se que o galgamento como esperado é maior para a direção normal ao molhe. 

De qualquer modo, uma conclusão retirada deste estudo é que o caudal galgado máximo está 

dentro dos limites admissíveis de galgamento recomendados, não pondo em causa a segurança 

estrutural do molhe, a integridade dos navios acostados no cais e dos veículos que nele se 

desloquem a baixa velocidade. No entanto, está no limite de segurança para a circulação de 

pessoas e alguns equipamentos no interior do cais. 

 

6.3.2. ACIDENTE DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015 

No dia 14 de Dezembro de 2015, os grupos central e oriental do arquipélago estiveram sujeitos a 

um grande temporal, com ventos muito fortes e grande ondulação. O porto mais afetado por este 

temporal foi precisamente o porto de Ponta Delgada sofrendo alguns danos materiais que serão 

descritos de seguida. 

A figura 6.9 apresenta um mapa do estado do tempo na cidade de Ponta Delgada durante o dia 14 

de Dezembro e a madrugada do dia 15 retirado do relatório do relatório efetuado pela Portos dos 

Açores SA. 

 

 

Analisando o mapa acima, é possível verificar-se que Ponta Delgada esteve sujeita durante a tarde 

do dia 14 de Dezembro a rajadas de vento de 63 nós (cerca de 115 km/h) e a ondas com mais de 

9 metros de altura. 

Fig. 6.9 – Mapa do estado do tempo na cidade de Ponta 

Delgada (Portos dos Açores SA) 
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6.3.2.1. Danos causados 

Desta situação e no que se refere a danos registados em infraestruturas situadas no porto de Ponta 

Delgada, verificou-se que em termos das infraestruturas elétricas, algumas foram arrancadas 

devido aos galgamentos do molhe. Quanto a danos causados no edifício das operações portuárias, 

registaram-se apenas alguns vidros, portas e telhas partidas. 

Em termos da estrutura do cais esta sofreu alguns assentamentos diferenciais, provocando várias 

fendas até cerca de 5 cm, como se pode ver na figura 6.10, e no muro cortina, junto à cabeça do 

molhe, houve um bloco da muralha que partiu pela junta de trabalho, como se pode ver na figura 

6.11. 

 

 

Fig. 6.10 – Fenda no cais do porto de 

Ponta Delgada (Portos dos Açores SA) 

Fig. 6.11 – Estado do muro cortina junto à cabeça do molhe depois do 

acidente (Portos dos Açores SA) 
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Aquando da realização do relatório disponibilizado e efetuado pela Portos dos Açores SA ainda 

não tinha sido possível quantificar e avaliar os prejuízos no manto de proteção, sabendo-se apenas 

que parte deste desapareceu, existindo ainda algumas partes dos blocos que foram atiradas pelo 

mar para o interior do cais como se pode ver na figura 6.12. A figura 6.13 apresenta alguns dos 

estragos no manto protetor. 

 

 

 

 

 

Fig. 6.12 – Estado do manto protetor depois do acidente 

(Portos dos Açores SA) 

Fig. 6.13 – Parte de um tetrápode atirado para o interior do 

cais (Portos dos Açores SA) 
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6.3.3. CONCLUSÕES  

Como o Relatório efetuado pela Portos dos Açores SA estava apenas numa fase preliminar, não 

foram descritas as causas do acidente. Apesar disto e avaliando o estado de desgaste em que a 

estrutura já se encontrava e em especial os blocos do manto é seguro concluir-se que esta foi uma 

das principais causas para os estragos ocorridos. Para complementar esta conclusão já existiam 

obras agendadas precisamente para o reforço do manto e a reposição de alguns blocos. 
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7 

SÍNTESE E CONCLUSÕES 

 

 

7.1. CONCLUSÕES FINAIS  

O principal objetivo desta dissertação passou pela criação de uma base de dados com as 

características de cada porto e respetivos quebramares portuários do arquipélago dos Açores. 

Durante este processo chegou-se à conclusão que não seria possível, no espaço de tempo 

disponível, obter todas as informações necessárias para completar a base de dados, pois a maioria 

dos portos da região já foi construído há largas décadas e seria necessário consultar os arquivos 

de instituições ligadas a estes projetos, tornando-se assim num processo extremamente 

prolongado. Estes arquivos estarão dispersos e não organizados de uma forma facilmente 

acessível. 

No capítulo 5 foram efetuadas várias análises comparativas de algumas das características de cada 

porto e respetivos quebramares: 

 Começou-se por analisar as diferentes funcionalidades das estruturas portuárias da 

região tendo-se chegado a conclusão que todos os portos da região têm um núcleo de 

pescas, expondo bem assim a importância desta atividade para o Arquipélago; 

 Analisou-se também o número de quebramares por porto concluindo-se que a maioria 

dos portos é protegida por 1 ou 2 quebramares, 41% e 50% respetivamente. Os portos 

que são protegidos por 3 e 4 quebramares correspondem apenas a 4.5%, cada um, dos 

portos analisados; 

 É importante referir que os portos de classe A, à exceção do porto de Ponta Delgada, são 

os que apresentam o maior número de quebramares, o que já era esperado uma vez que 

estes são os portos mais importantes para a região exigindo portanto um maior grau de 

proteção; 

 Comparando a funcionalidade dos quebramares estudados, chega-se à conclusão que 

64% são do tipo multifuncional enquanto os restantes 36% têm como função única a 

proteção das estruturas situadas no seu interior; 

 Na comparação do tipo de quebramares utilizado nos portos da região, obteve-se que 

64% destes eram do tipo misto, 31% de taludes e os restantes 5% verticais. Depois de se 

ter estudado a funcionalidade dos quebramares este resultado já era espectável, pois se 

um quebramar é multifuncional, ou é do tipo misto ou vertical e uma vez que o misto 

oferece uma maior proteção é normal existir esta discrepância; 
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 A análise da altura de onda de projeto foi a análise com o menor número de amostras 

uma vez que para se conseguir esta informação seria necessário a consulta do projeto de 

execução, o que se tornou bastante complicado. Tendo analisado 9 quebramares chega-

se à conclusão que a maioria destes utilizou uma onda entre os 5 e os 7 metros para o seu 

dimensionamento; 

 Feito o estudo do comprimento dos quebramares dos portos da R.A.A. concluiu-se que 

a maioria dos quebramares tem entre 100 e 300 metros de extensão, sendo que os 3 

maiores quebramares são precisamente os 3 de classe A; 

 A cota de coroamento dos quebramares normalmente é definida consoante a altura de 

onda de projeto e se este permite, ou não galgamentos, obtidos estes valores, concluiu-se 

que normalmente esta cota variava entre os 6 e os 8 metros, sendo que as cotas de 

coroamento mais elevadas correspondem ao quebramar norte do porto das Rabo de Peixe 

com 12 metros e ao quebramar do porto das Velas com 12.5 metros; 

 O tipo de blocos utilizados num quebramar vai depender muito do talude em que estes 

estão inseridos, sendo importante fazer a distinção entre estes. Feita a análise do tipo de 

blocos utilizados no talude exterior dos quebramares, chega-se à conclusão que os blocos 

Antifer são os mais utilizados estando presentes em 38% destes taludes, seguem-se o 

enrocamento e os tetrápodes com 32% e 28% de utilização, respetivamente.  

O capítulo 6 focou-se na descrição de 2 acidentes, um na Praia da Vitória (1962) e outro em Ponta 

Delgada (2015), tendo-se chegado à conclusão que a causa do acidente no porto da Praia da 

Vitória foi a diferença de critérios na utilização dos processos construtivos, enquanto a causa do 

acidente no porto de Ponta Delgada, apesar de não se ter tido acesso a um Relatório final do 

acidente, é plausível concluir-se que uma das causas foi o elevado estado de desgaste em que os 

blocos do manto se encontravam aquando a tempestade. 

 

7.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Uma das maiores dificuldades encontradas durante a realização deste trabalho foi a falta de 

informação de dados disponíveis sobre cada porto, sendo que foi necessário o contacto com várias 

instituições que de alguma forma estiveram relacionadas com os projetos e obras efetuadas em 

cada porto.  

Apesar de a base de dados já estar de alguma forma bem composta, é um processo que requer 

mais tempo, pois muitas das obras foram realizadas há muitos anos atrás, estando os projetos 

destas em arquivos. 

Tendo em conta este facto seria de muito interesse despender algum tempo a consultar os arquivos 

de cada uma destas instituições de modo a completar a base de dados, já iniciada neste trabalho.  

Um dos objetivos desta dissertação é que após concluída a base de dados nela contida fosse 

informatizada de modo a que continuasse em constante evolução, sendo que sempre que houvesse 

alguma alteração nalgum dos portos esta fosse alterada.  

Neste contexto seria interessante também incluir nesta dissertação a evolução do cada porto, 

existindo a possibilidade de consultar as características de cada Porto em momentos anteriores às 

alterações. Para um determinado porto poderia existir uma ficha de como era o porto na data da 

sua construção inicial e outras fichas de como ficou o porto após as suas alterações até à data. 
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Sendo que este último desenvolvimento iria requerer muito tempo despendido e apoio de muitas 

instituições. Também os critérios de projeto (por exemplo, a altura de onda de projeto adotada e 

o correspondente período de retorno) e a sua evolução ao longo do tempo merecerão uma análise 

mais aprofundada se os dados vierem a ser disponibilizados. 

Os elementos compilados e apresentados nesta dissertação serão disponibilizados às autoridades 

portuárias, podendo constituir uma mais-valia na gestão destas infraestruturas vitais para a 

Região. 
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Anexo 1 

(Previsão do temporal de 2 de Fevereiro de 2017) 
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Fig. A1.1 – Previsão do temporal para dia 1 Fev. ás 00:00 [4] 

Fig. A1.2 – Previsão do temporal para dia 1 Fev. ás 06:00 [4] 



Quebramares nos portos da Região Autónoma dos Açores 

 

92 
 

 

 

Fig. A1.3 – Previsão do temporal para dia 1 Fev. ás 12:00 [4] 

Fig. A1.4 – Previsão do temporal para dia 1 Fev. ás 18:00 [4] 
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Fig. A1.5 – Previsão do temporal para dia 2 Fev. ás 00:00 [4] 

Fig. A1.6 – Previsão do temporal para dia 2 Fev. ás 06:00 [4] 
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Fig. A1.7 – Previsão do temporal para dia 2 Fev. ás 12:00 [4] 
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Anexo 2 
(Localização dos portos dos Açores) 
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Fig. A2.1 – Localização dos portos da ilha de Santa Maria 

Fig. A2.2 – Localização dos portos da ilha de São Miguel 
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Fig. A2.3 – Localização dos portos da ilha Terceira 

Fig. A2.4 – Localização dos portos da ilha Graciosa 
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Fig. A2.5 – Localização dos portos da ilha de São Jorge 

Fig. A2.6 – Localização dos portos da ilha do Pico 
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Fig. A2.7 – Localização dos portos da ilha do Faial 

Fig. A2.8 – Localização dos portos da ilha das Flores 
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Fig. A2.9 – Localização dos portos da ilha do Corvo 
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Anexo 3 
(Fichas dos portos dos Açores) 
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Designação  Porto da Vila do Porto 

Localização Vila do Porto, Santa Maria 

Imagem  
 

Descrição 

Situado na zona sul da ilha de Santa Maria o porto de Vila do Porto é protegido por dois grandes quebramares e possui 

5 infraestruturas de extrema importância para a economia da ilha, sendo elas: cais de ferries, terminal de passageiros, 

cais comercial, porto de pescas e a marina de Vila do Porto. 

O cais de ferries é o cais que está situado no norte do porto e tem como funcionalidade a receção de navios de passageiros, 

possuindo ainda uma rampa Ro-Ro. Este cais tem 140 metros de comprimento acostáveis e o seu fundo encontra-se a 

5.30 metros abaixo do zero hidrográfico. Este é ainda complementado pelo terminal de passageiros que visa em acolher 

os visitantes. 

O cais comercial está equipado para receber navios porta-contentores e navios de carga geral. Tem 203 metros acostáveis 

de comprimento e um fundo à cota -6 metros. 

A marina de Vila do Porto é considerada a marina mais segura de todo o arquipélago. 

Fig.1 – Porto da Vila do Porto (Google, 2016) 
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Fig.2 – Planta do porto da Vila do Porto (Portos dos Açores)  
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Características do Quebramar 

 
Tabela 1 – Características do quebramar sul do porto da Vila do Porto 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Tabela 2 – Características do quebramar norte do porto da Vila do Porto 

 

 

 

Quebramar sul 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 400m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Talude exterior 

Blocos do manto Tetrápodes e Blocos Antifer 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

Quebramar norte 

Função Proteção 

Tipo Taludes 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 340m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Talude interior 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

Talude exterior 

Blocos do manto Tetrápodes 

Cota máxima do manto -  

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

Referencias 

Elementos fornecidos pela Portos dos Açores SA 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf, Janeiro 2017 

 

 

  

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf
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Designação  Porto dos Anjos 

Localização Anjos, Santa Maria 

Imagem  
 

Descrição 

O porto dos Anjos situado na costa norte da ilha de Santa Maria é um porto que serve de apoio à atividade piscatória, 

sendo que está protegido por um quebramar, que apesar de ser do tipo vertical tem um afloramento rochoso no lado 

exterior que oferece alguma proteção à estrutura. 

 

Fig.1 – Porto dos Anjos (Google, 2016) 

Fig.2 – Planta do porto dos Anjos (Google, 2016) 
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Características do Quebramar 

 
Tabela 1 – Características do quebramar do porto dos Anjos 

 

 

Quebramar 

Função Multifuncional 

Tipo Vertical 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 46m 

Cota de coroamento +3.70m (Z.H.) 

Largura da superestrutura 5m 

Profundidade máxima -1.80m (Z.H.) 

Referencias 

Elementos fornecidos pela Lotaçor SA 
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Designação  Porto de Ponta Delgada 

Localização Ponta Delgada, São Miguel 

Imagem  

 

 

Descrição 

O Porto de Ponta Delgada situa-se na costa sul da ilha de São Miguel e é um dos maiores portos do arquipélago, contendo 

as seguintes infraestruturas portuárias: Cais de cruzeiros, cais de ferries e um porto de pescas. 

O cais comercial, já com mais de 150 anos, tem cerca de 1259 metros de comprimento acostáveis e fundos a -12 metros. 

Está equipado para receber navios graneleiros, porta contentores, de carga geral, entre outros. 

O cais de cruzeiros, situado a norte do cais comercia, destina-se a acolher navios cruzeiro e inter-ilhas, tem 545 metros 

acostáveis e os fundos situam-se a -11 metros. Este contém também uma rampa Ro-Ro 26 metros de largura. O terminal 

de passageiros complementa este cais apresentando todas as funcionalidades necessária para acolher os visitantes. 

Fig.1 – Porto de Ponta Delgada (Google, 2016) 
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A marina tem uma capacidade para cerca de 640 embarcações e o porto de pescas, situado na zona poente do porto, tem 

486 metros acostáveis. 

 

Características do Quebramar 

 

 
Tabela 1 – Características do quebramar do porto e Ponta Delgada 

 

Quebramar sul 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto 10m 

Comprimento 1550m 

Cota de coroamento +11m (Z.H.) 

Largura da superestrutura 9m 

Profundidade máxima -20m (Z.H.) 

Taludes 

Blocos do manto 
Tetrápodes, Blocos Antifer e 

Enrocamento 

Cota máxima do manto +12.5m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 

250 e 400KN (Tetrápodes), 540 e 

670KN (Antifer) e 30 a 60KN 

(Enrocamento) 

Inclinação 2/1 (H/V) 

  

Fig.2 – Planta do porto de Ponta Delgada (Portos dos Açores) 
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Secções 

A secção transversal do quebramar do Porto de Ponta Delgada vai variando ao longo do seu comprimento, quer em 

termos de cotas ou em termos de blocos utilizados. Nas figuras 3, 4 e 5 estão apresentadas as secções tipo da zona do 

cotovelo já depois de realizadas as obras que estão descritas no parâmetro seguinte. 

 

 

 

 

Fig. 3 – Secção transversal tipo 1 da zona do cotovelo do quebramar do porto de Ponta Delgada 
(Somague Ediçor) 

Fig. 4 – Secção transversal tipo 2 da zona do cotovelo do quebramar do porto de Ponta Delgada 
(Somague Ediçor) 

Fig. 5 – Secção transversal tipo 3 da zona do cotovelo do quebramar do porto de Ponta Delgada 
(Somague Ediçor) 
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Obras Atuais 

Estão neste momento a ser realizadas obras de reabilitação no porto de Ponta Delgada, com o intuito de substituir os 

blocos que foram danificados durante o temporal de Dezembro de 2015 e reforçar o manto protetor do quebramar na 

zona do cotovelo. A planta destas obras é apresentada na figura 6. 

 

Referencias 

Elementos fornecidos pela Portos dos Açores SA 

Elementos fornecidos pela Somague Ediçor SA 

Elementos fornecidos pela Tecnovia Açores SA 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf, Janeiro 2017 

 

 

  

Fig. 6 – Planta do cotovelo do quebramar do porto de Ponta Delgada após as obras atuais (Somague 
Ediçor) 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf
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Designação  Porto de Água de Pau (Caloura) 

Localização Água de Pau, São Miguel 

Imagem  
 

Descrição 

O porto de Água de Pau, ou porto da Caloura como é designado pelos locais, está situado na costa sul da ilha de São 

Miguel e trata-se de um pequeno porto de pescas que já está parcialmente abrigado pela envolvente da costa, a sua 

proteção é complementada com um pequeno quebramar vertical. Este porto é ainda uma zona balnear, que pode ser 

utilizada sempre que o mar o permita.  

 

Características do Quebramar 

Fig.1 – Porto da Caloura (Google, 2016) 

Fig.2 – Planta do porto da Caloura (Google, 2016) 
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Tabela 1 – Características do quebramar do porto da Caloura 

 

Quebramar 

Função Multifuncional 

Tipo Vertical 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 70m 

Cota de coroamento 3.96m 

Largura da superestrutura 4m 

Profundidade máxima -2.5m (Z.H.) 

Secções 
 

Referencias 

Elementos fornecidos pela Lotaçor SA 

 

  

Fig. 2 – Secção transversal do quebramar do porto da Caloura (Lotaçor) 
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Designação  Porto de Vila Franca do Campo 

Localização Vila Franca do Campo, São Miguel 

Imagem  
 

Descrição 

Situado na zona sul da ilha de São Miguel, o porto da Vila Franca do Campo está protegido por 2 grandes quebramares 

apresentando excelentes infraestruturas para a prática de atividades piscatórias, no seu interior situa-se ainda a marina 

mais abrigada da ilha. 

 

  

Fig.1 – Porto da Vila Franca do Campo (Google, 2016) 

Fig.2 – Planta do porto da Vila Franca do Campo (Google, 2016) 
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Características do Quebramar 

Tabela 1 – Características do quebramar norte do porto da Vila Franca do Campo 

 

Quebramar norte 

Função Proteção 

Tipo Taludes 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 300m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Talude interior 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

Talude exterior 

Blocos do manto Blocos Antifer 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

Tabela 2 – Características do quebramar sul do porto da Vila Franca do Campo 
 

Quebramar sul 

Função Proteção 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto 8.40m 

Comprimento 500m 

Cota de coroamento +6.40m (Z.H.) 

Largura da superestrutura 5.60m 

Profundidade máxima -8.50m (Z.H.) 

Talude interior 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto +4.90m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 60 a 90KN 

Inclinação 3/2 (H/V) 

Talude exterior 

Blocos do manto Blocos Antifer 

Cota máxima do manto +7.50m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 100, 350 e 400KN 

Inclinação 3/2 (H/V) 



Quebramares nos portos da Região Autónoma dos Açores 

 

119 
 

Secções 

A secção transversal do quebramar sul do porto da Vila Franca do Campo varia ligeiramente ao longo do seu 

comprimento, sendo que nas figuras 2 e 3 serão apresentadas apenas a secção tipo do seu corpo e da sua cabeça, 

respetivamente 

Referencias 

http://www.icsa.pt/client/skins/home.asp, Novembro 2016 - Irmãos Cavaco Sa 

Elementos fornecidos pela Tecnovia Açores SA 

Elementos fornecidos pela Marques SA 

 

  

Fig.2 – Secção tipo do corpo do quebramar sul do porto da Vila Franca do Campo (Tecnovia Açores) 

Fig.3 – Secção tipo da cabeça do quebramar sul do porto da Vila Franca do Campo (Tecnovia Açores) 

http://www.icsa.pt/client/skins/home.asp
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Designação  Porto da Ribeira Quente 

Localização Ribeira Quente, São Miguel 

Imagem  
 

Descrição 

O porto da Ribeira Quente está situado na costa sul da ilha de São Miguel, sendo apenas utilizado como apoio às pescas. 

O porto é protegido apenas por um molhe. 

 

Fig.1 – Porto da Ribeira Quente (Google, 2016) 

Fig.2 – Planta do porto da Ribeira Quente (Google, 2016) 
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Características do Quebramar 

 
Tabela 1 – Características do quebramar do porto da Ribeira Quente 

 

Quebramar 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 225m 

Cota de coroamento +9.5m (Z.H.) 

Largura da superestrutura 6m 

Profundidade máxima -8.5m (Z.H.) 

Talude exterior 

Blocos do manto Blocos Antifer 

Cota máxima do manto +8.4m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 300KN 

Inclinação 3/2 (H/V) 

Secções 

As figuras 2 e 3 apresentam as secções tipo do corpo e da cabeça, respetivamente, do quebramar do porto da Ribeira 

Quente. 

 

Referencias 

 Elementos fornecidos pela Lotaçor SA 

 

  

Fig.2 – Secção tipo do corpo do quebramar do porto da Ribeira Quente (Lotaçor)  

Fig.3 – Secção tipo da cabeça do quebramar do porto da Ribeira Quente (Lotaçor) 
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Designação  Porto da Povoação 

Localização Povoação, São Miguel 

Imagem  
 

Descrição 

O porto da Povoação é um porto que serve de apoio às pescas da zona, situa-se na costa sul da ilha de São Miguel e é 

protegido por dois quebramares.  

Fig. 1 – Porto da Povoação (Google, 2016) 

Fig. 2 – Planta do porto da Povoação (Google, 2016) 



Quebramares nos portos da Região Autónoma dos Açores 

 

124 
 

Características do Quebramar 

 

Tabela 1 – Características do quebramar oeste do porto da Povoação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Características do quebramar este do porto da Povoação 

 

Quebramar oeste 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 140m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Talude exterior 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

Quebramar este 

Função Proteção 

Tipo Taludes 

Altura de onda de projeto 5.4m 

Comprimento 148m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima -5.00m (Z.H.) 

Talude Interior 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto +5.30m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 30KN a 50KN 

Inclinação 3/2 (H/V) 

Talude Exterior 

Blocos do manto Blocos Antifer 

Cota máxima do manto +5.30m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 150KN 

Inclinação 3/2 (H/V) 
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Secções 

 

 

Obras Recentes 

Dado o facto de que as condições de abrigo do porto da povoação eram muito deficientes, começaram a ser feitas obras 

em 2012 com o objetivo de melhorar estas condições. Sendo que um dos principais problemas de proteção era a grande 

largura da entrada do porto, foi construído um prolongamento do quebramar este como se pode analisar na figura 4 e 5 

 

Fig. 3 – Secção transversal tipo do corpo do quebramar este do porto da Povoação 

Fig. 4 – Secção transversal tipo do corpo do quebramar oeste do porto da Povoação 

Fig. 5 – Planta do porto da Povoação antes das obras (Tecnovia Açores) 
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Referencias 

Elementos fornecidos pela Tecnovia Açores SA 

Elementos fornecidos pela Lotaçor SA 

  

Fig. 6 – Planta do porto da Povoação depois das obras (Tecnovia Açores) 
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Designação  Porto do Porto Formoso 

Localização Porto Formoso, São Miguel 

Imagem  
 

Descrição 

Localizado na costa norte da ilha de São Miguel o porto do Porto Formoso, tem como função auxiliar as pescas da 

freguesia estando equipado para tal. Está protegido por dois pequenos quebramares, pois este já se situa numa zona 

relativamente abrigada da agitação. 

 

Fig.1 – Porto do Porto Formoso (Google, 2016) 

Fig.2 – Planta do porto do Porto Formoso (Google, 2016) 
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Características do Quebramar 

 
Tabela 1 – Características do quebramar oeste do porto do Porto Formoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 1 – Características do quebramar este do porto do Porto Formoso 

 
Quebramar Este 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 50m 

Cota de coroamento +4.0m (Z.H.) 

Largura da superestrutura 5m 

Profundidade máxima - 

Talude exterior 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto +4.0m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 30KN a 90KN 

Inclinação  

Quebramar Oeste 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 30m 

Cota de coroamento +3.5m (Z.H.) 

Largura da superestrutura 5m 

Profundidade máxima - 

Talude exterior 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto +3.5m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 30KN a 60KN 

Inclinação - 

Referencias 

Elementos fornecidos pela Lotaçor SA 
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Designação  Porto de Rabo de Peixe 

Localização Rabo de Peixe, São Miguel 

Imagem  
 

Descrição 

O porto de Rabo de Peixe é o porto de pescas maior e mais importante da costa norte da ilha de São Miguel, prestando 

todos os serviços e equipamentos necessários para esta atividade, contendo ainda uma marina para embarcações recreio. 

A sua proteção é obtida através de dois quebramares mistos. 

 

Fig.1 – Porto de Rabo de Peixe (Google, 2016) 

Fig.2 – Planta do porto de Rabo de Peixe (Google, 2016) 
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Características do Quebramar 

 

Tabela 1 – Características do quebramar norte do porto de Rabo de Peixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Características do quebramar sul do porto de Rabo de Peixe 

 

Quebramar norte 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 246m 

Cota de coroamento +12.0m (Z.H.) 

Largura da superestrutura 6m 

Profundidade máxima -6m (Z.H) 

Talude exterior 

Blocos do manto Blocos Antifer 

Cota máxima do manto 8.40m 

Peso dos Blocos 150KN e 300KN 

Inclinação 3/2 (H/V) 

Quebramar sul 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 285m 

Cota de coroamento +9.5m (Z.H.) 

Largura da superestrutura 6m 

Profundidade máxima -6m (Z.H.) 

Talude exterior 

Blocos do manto Blocos Antifer 

Cota máxima do manto +8.1m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 150KN 

Inclinação 3/2 (H/V) 
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Secções  

As secções dos dois quebramares vão sofrendo muito poucas alterações durante o seu comprimento, sendo que nas 

figuras 2 e 3 são apresentadas as secções transversais tipo de cada um dos quebramares. 

 

 

  

Fig.3 – Secção transversal tipo do quebramar norte do porto de Rabo de Peixe [1] 

Fig.4 – Secção transversal tipo do quebramar sul do porto de Rabo de Peixe (Tecnovia Açores)  
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Obras Recentes 

No ano de 2011 começaram a ser preparadas obras com o objetivo de aumentar a capacidade do porto e a sua segurança, 

para tal foram construídos um pequeno contra-molhe, perpendicular ao quebramar norte e um quebramar no sul do porto. 

Na planta da figura 4 estão apresentadas as alterações feitas pelas obras a uma cor mais escura. 

 

Referencias 

Elementos fornecidos pela Marques SA 

Elementos fornecidos pela Tecnovia Açores SA 

Elementos fornecidos pela Lotaçor SA 

[1] - “Galgamento de Estruturas Marítimas”, Euclides José de Carvalho Silva Rodrigues, Dissertação de Mestrado do 

Instituto Politécnico de Setúbal, 2011.  

 

  

Fig. 5 – Planta das obras realizadas no porto de Rabo de Peixe (Tecnovia Açores) 
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Designação  Porto da Praia da Vitória 

Localização Praia da Vitória, Terceira 

Imagem  
 

Descrição 

O porto da Praia da Vitória situa-se na costa este da ilha Terceira e protegido por dois grandes quebramares, as suas 

infraestruturas são as seguintes: porto comercial, porto de pescas, cais cimenteiro, marina da Praia e instalações 

marítimas da base militar das Lajes, sendo que este ultimo está sob o comando da marinha dos Estados Unidos da 

América. 

O porto comercial, situado no sul do porto, tem 902 metros acostáveis e profundidade máxima de -12 metros, sendo que 

150 metros são utilizados para a receção de navios de passageiros e os restantes para cargas e descargas. 

Na zona interior do porto é possível encontrar-se o porto de pescas que conta com 395 metros de cais acostável e uma 

marina com capacidade para 210 embarcações. As instalações marítimas da base militar das Lajes, situam-se no norte 

do porto.  

 

Fig. 1 – Porto da Praia da Vitória (Google, 2016) 

Fig. 2 – Planta do porto da Praia da Vitória (Google, 2016) 
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Características do Quebramar 

Tabela 1 – Características do quebramar norte do porto da Praia da Vitória 
 

Quebramar norte 

Função Proteção 

Tipo Taludes 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 540m 

Cota de coroamento +10m (Z.H.) 

Largura da superestrutura 10m 

Profundidade máxima -12.5m (Z.H) 

Talude exterior 

Blocos do manto Enrocamento e Core-Loc 

Cota máxima do manto +10m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 
50 a 220KN (Enrocamento) e 

330KN (Core-Loc) 

Inclinação 1,3/1 (H/V)  

Talude Interior 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto +7m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 30 a 80KN 

Inclinação 3/2 (H/V) 

Tabela 2 – Características do quebramar sul do porto da Praia da Vitória 
 

Quebramar sul 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 1240m 

Cota de coroamento +7.10m (Z.H.) 

Largura da superestrutura 5m 

Profundidade máxima -20m (Z.H.) 

Talude Interior 

Blocos do manto Enrocamento e Blocos Antifer 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos 
10 a 30 KN (Enrocamento) e 250 e 

330KN (Antifer) 

Inclinação - 

Talude Exterior 

Blocos do manto Tetrápodes e Enrocamento 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos 
10 a 40 KN (Enrocamento) e 

300KN (Tetrápodes) 

Inclinação - 
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Secções 

 

Obras recentes 

Nos anos de 2004 a 2006 a SETH reconstruiu o quebramar que havia sido destruído durante um grande temporal que 

tinha atingido a ilha no ano de 2003. Para tal a empresa utilizou blocos Core-Loc que até à data eram os maiores Core-

Loc do mundo e os únicos existentes em Portugal. 

 

Referencias 

http://www.etermar.pt/publicacoes_obras.htm, Novembro, 2016  

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf, Janeiro 2017  
Elementos fornecidos pela Portos dos Açores SA 

Elementos fornecidos pela SETH 

 

Fig. 4 – Core-Loc utilizados na reconstrução do porto da Praia da Vitória (SETH) 

Fig. 3 – Secção transversal tipo do quebramar norte do porto da Praia da Vitória 

http://www.etermar.pt/publicacoes_obras.htm
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf
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Designação  Porto Pipas 

Localização Angra do Heroísmo, Terceira 

Imagem  
 

Descrição 

O Porto Pipas situa-se na zona sul da ilha Terceira é composto por uma marina com capacidade para cerca de 240 

embarcações, um cais norte com 90 metros de comprimento e um cais poente com 80 metros, ambos com o intuito de 

receber navios de passageiros e auxiliar as embarcações de pesca, podendo acolher embarcações de pequeno comércio, 

uma vez que o porto da Praia da Vitória realiza a maior parte das cargas e descargas comerciais da ilha.  

 

Fig. 1 – Porto Pipas (Google, 2016) 

Fig. 2 – Planta do porto Pipas (Google, 2016) 
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Características do Quebramar 

 

Tabela 1 – Características do quebramar este do porto Pipas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Características do quebramar oeste do porto Pipas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quebramar este 

Função Multifuncional 

Tipo Taludes 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 400m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Talude exterior 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

Quebramar oeste 

Função Proteção 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 150m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Talude Interior 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

Talude Exterior 

Blocos do manto Tetrápodes 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

Referencias 

Elementos fornecidos pela Portos dos Açores SA 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf, Janeiro 2017 

 

 

  

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf
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Designação  Porto São Mateus 

Localização São Mateus da Calheta, Terceira 

Imagem  
 

Descrição 

O porto de São Mateus está localizado na costa sul da ilha Terceira. É um porto de pescas, contendo todos os 

equipamentos necessários para auxiliar embarcações deste tipo e está protegido por dois quebramares.  

Fig.1 – Porto de São Mateus (Google, 2016) 

Fig.2 – Planta do porto de São Mateus (Tecnovia Açores) 
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Características do Quebramar 

 
Tabela 1 – Características do quebramar oeste do porto de São Mateus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2 – Características do quebramar este do porto de São Mateus 

 

 

 

 

Quebramar oeste 

Função Proteção 

Tipo Taludes 

Altura de onda de projeto 6.5m 

Comprimento 127m 

Cota de coroamento +7.60m (Z.H.) 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima -8.0m (Z.H.) 

Talude exterior e interior 

Blocos do manto Blocos Antifer 

Cota máxima do manto +7.60m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 300KN 

Inclinação 
4/3 (H/V) interior e 3/2 (H/V) 

exterior 

Quebramar este 

Função Proteção 

Tipo Taludes 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 50m 

Cota de coroamento +4.50m (Z.H.) 

Largura da superestrutura 3m 

Profundidade máxima -3m (Z.H.) 

Talude Interior 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto +3.0m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 10KN a 30KN 

Inclinação 4/3 (H/V) 

Talude Exterior 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto +4.0m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 30KN a 60KN 

Inclinação 3/2 (H/V) 
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Secções  

A secção quer do quebramar oeste quer do quebramar este não sofrem grandes variações ao longo do seu comprimento 

sendo que as figuras 3 e 4 apresentam uma secção tipo de cada um destes quebramares. 

 

Obras Recentes 

No ano de 2006 começaram-se as obras no porto de São Mateus com o objetivo de melhorar as condições de segurança 

e operacionalidade do porto, para tal as obras realizadas foram as seguintes: Dragagem de fundos para a criação de 

bacias de flutuação e fundação de obras interiores e desmonte de rocha para canal de acesso e bacia de manobra à entrada 

do porto; Reforço e prolongamento do molhe existente; Construção de um contra-molhe com cerca de 50 metros de 

comprimento; Cais de serviço, doca de pórtico e ponte-cais em aduelas pré-fabricadas de betão armado na bacia sul; 

Cais de serviço e ponte-cais em betão armado na bacia sul; Aterros para criação de dois terraplenos e rampas de acesso 

adjacentes aos cais sul e norte; Passadiço flutuante de 42 metros de comprimento. 

Referencias 

Elementos fornecidos pela Tecnovia Açores SA 

Elementos fornecidos pela Lotaçor SA 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 – Secção tipo do quebramar este do porto de São Mateus (Tecnovia Açores) 

Fig.4 – Secção tipo do quebramar oeste do porto de São Mateus (Tecnovia Açores) 
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Designação  Porto da Praia 

Localização Praia, Graciosa 

Imagem  
 

Descrição 

O porto da Praia situado na costa este da ilha é protegido por dois quebramares e é composto pelas seguintes 

infraestruturas: um cais comercial e um porto de pescas. 

O cais comercial possui uma rampa Ro-Ro e tem um comprimento acostável de 240 metros e uma profundidade máxima 

de -6.5 metros, sendo que se destina para atividades comerciais e tráfego de passageiros. 

O porto de pescas apresenta dois cais acostáveis com comprimentos acostáveis de 65 metros e 45 metros. 

 

Fig. 1 – Porto da Praia (Google, 2016) 

Fig. 2 – Planta do porto da Praia (Portos dos Açores 
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Características do Quebramar 

 
Tabela 1 – Características do quebramar norte do porto da Praia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Características do quebramar sul do porto da Praia 

 

 

 

Quebramar Norte 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 450m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Talude exterior 

Blocos do manto 
Enrocamento, Tetrápodes e Blocos 

Antifer 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

Quebramar Sul 

Função Proteção 

Tipo Taludes 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 200m 

Cota de coroamento +7.5m (Z.H.) 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Taludes exterior e interior 

Blocos do manto Tetrápodes 

Cota máxima do manto +7.0m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 150KN 

Inclinação 3/2 (H/V) 
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Obras Recentes 

Como se pode ver na figura 1 o quebramar sul encontrava-se com algumas obras no ano de 2012. Estas obras tiveram 

como objetivo a construção de um pequeno contra-molhe na cabeça do quebramar de modo a diminuir a agitação no 

interior do porto. 

 

Referencias 

Elementos fornecidos pela Lotaçor SA 

Elementos fornecidos pela Portos dos Açores SA 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf, Janeiro 2017 

  

 

  

Fig. 3 – Obras no porto da Praia (Lotaçor) 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf
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Designação  Porto de Velas 

Localização Velas, São Jorge 

Imagem  
 

Descrição 

O porto das Velas, situado na costa sul de São Jorge, possui um cais comercial com um comprimento acostável de 110 

metros (está neste momento a ocorrer uma obra de modo a estender este cais em 150 metros), um cais de apoio às pescas 

com cerca de 45 metros acostáveis e por fim um núcleo de recreio náutico com capacidade para cerca de 70 embarcações. 

As características apresentadas em baixo serão de acordo com as obras que estão a ser realizadas. 

Fig. 1 – Porto das Velas (Google, 2016) 

Fig. 2 – Planta do porto das Velas (Somague Ediçor) 
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Características do Quebramar 

 

Tabela 1 – Características do quebramar oeste do porto das Velas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Características do quebramar este do porto das Velas 

 

Quebramar Oeste 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto 6.5m 

Comprimento 225m 

Cota de coroamento +12.5m (Z.H.) 

Largura da superestrutura 6m 

Profundidade máxima -16m (Z.H) 

Talude exterior 

Blocos do manto Blocos Antifer e Enrocamento 

Cota máxima do manto +6.90 (Z.H.) 

Peso dos Blocos 
300KN (Antifer) e de 60 a 90KN 

(Enrocamento) 

Inclinação 3/2 (H/V) 

Quebramar exterior e interior 

Função Proteção 

Tipo Taludes 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 200m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima 6m 

Taludes 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 
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Secções 

 

A secção transversal do corpo do quebramar oeste do porto das Velas permanece sempre a mesma ao longo do seu 

comprimento. As obras que estão a ser realizadas também vão manter a mesma secção sendo. As secções transversais 

do quebramar oeste do porto das Velas são apresentadas nas figuras 3 e 4, que serão mantidas na obra de prolongamento 

do quebramar, descrita no parâmetro seguinte. 

 

 

 

 

  

Fig. 3 – Secção tipo do quebramar oeste porto das Velas (Somague Ediçor) 

Fig. 4 – Secção da cabeça do quebramar oeste porto das Velas (Somague Ediçor) 
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Obras Planeadas 

Estão neste momento a ser realizadas obras com o objetivo de aumentar o quebramar oeste, aumentando assim o 

comprimento acostável do porto e oferecendo um maior abrigo às estruturas e embarcações situadas no interior do 

porto.  

 

Referencias 

Elementos fornecidos pela Somague Ediçor SA 

Elementos fornecidos pela Marques SA 

Elementos fornecidos pela Portos dos Açores SA 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf, Janeiro 2017 

 

 

  

Fig. 5 – Prolongamento do quebramar oeste do porto das Velas 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf
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Designação  Porto da Calheta 

Localização Calheta, São Jorge 

Imagem  
 

Descrição 

Protegido por apenas um quebramar, o porto da Calheta localizado na zona sul da ilha de São Jorge. Está equipado com 

dois cais em que ambos recebem embarcações comerciais, o cais situado na face interior do molhe tem cerca de 100 

metros acostáveis enquanto o outro, situado no interior do porto tem 80 metros de comprimento. 

 

Fig.1 – Porto da Calheta (Google, 2016) 

Fig.2 – Planta e área de jurisdição do porto da Calheta (Portos dos Açores) 
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Características do Quebramar 

 
Tabela 1 – Características do quebramar este do porto da Calheta 

 Quebramar Este 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 180m 

Cota de coroamento +8.50m (Z.H.) 

Largura da superestrutura 6m 

Profundidade máxima - 

Talude exterior 

Blocos do manto Blocos Antifer 

Cota máxima do manto +7.80 (Z.H.) 

Peso dos Blocos 200KN 

Inclinação 3/2 (H/V) 

Secções  
 

Referencias 

Elementos fornecidos pela Consulmar LdA 

Elementos fornecidos pela Portos dos Açores SA 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf, Janeiro 2017 

 

 

  

Fig.2 – Secção transversal tipo do quebramar do porto da Calheta (Consulmar) 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf
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Designação  Porto de São Roque 

Localização São Roque do Pico, Pico 

Imagem  
 

Descrição 

O Porto de São Roque ou Cais do Pico (designação dada pelos picarotos) situa-se na costa norte da ilha do Pico e é 

constituído apenas por um molhe. Este é um dos principais portos comerciais da ilha, sendo que possui um cais comercial 

com 110 metros de comprimento acostável e um cais de apoio às pescas com 50 metros acostáveis. 

Fig. 1 – Porto de São Roque (Google, 2016) 

Fig. 2 – Planta do porto de São Roque e área de jurisdição 
(Portos dos Açores) 
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Características do Quebramar 

Tabela 1 – Características do quebramar Porto de São Roque 
 

Quebramar 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 350m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Talude exterior 

Blocos do manto Tetrápodes 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

Referências 

Elementos fornecidos pela Portos dos Açores 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf, Janeiro 2017 

 

 

  

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf
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Designação  Porto da Madalena 

Localização Madalena, Pico 

Imagem  
 

Descrição 

Situado na costa nordeste da ilha do Pico, o porto da Madalena é protegido por dois quebramares possui diversos cais 

com as seguintes funcionalidades: comercial, pesca e passageiros. 

O cais comercial situa-se no lado sul do molhe maior e tem cerca de 230 metros acostáveis. 

O cais de pescas com um comprimento acostável de 120 metros está localizado no interior do porto de frente virada para 

o cais comercial. 

Por fim o cais de passageiros tem 80 metros de comprimento acostável estando equipado com rampas ro-ro, um 

terrapleno com uma gare marítima. 

 

Fig. 1 – Porto da Madalena (Google, 2016) 

Fig. 2 – Planta do porto da Madalena e área de jurisdição (Portos dos Açores) 
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Características do Quebramar 

 
Tabela 1 – Características do quebramar norte do Porto da Madalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2 – Características do quebramar sul do Porto da Madalena 

 

 

 

 

 

 

 

Quebramar norte 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 500m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Talude exterior 

Blocos do manto Blocos Antifer e Tetrápodes 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

Quebramar sul 

Função Proteção 

Tipo Taludes 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 200m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Talude exterior e interior 

Blocos do manto Blocos Antifer e Enrocamento 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

Referências 

Elementos fornecidos pela Portos dos Açores 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf, Janeiro 2017 

 

 

  

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf
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Designação  Porto das Lajes 

Localização Lajes do Pico, Pico 

Imagem  
 

Descrição 

O porto das Lajes ou então cais das Lajes situa-se na zona sul da ilha do Pico e é um dos 3 principais portos da ilha e é 

composto por duas frentes acostáveis, uma com 75 metros para controlo de entradas e saídas e outra com 120 metros 

com o objetivo de acolher embarcações de pesca. No seu interior encontra-se ainda um núcleo de recreio náutico com 

capacidade para cerca de 85 embarcações. 

Fig. 1 – Porto das Lajes (Irmãos Cavaco) 

Fig. 2 – Planta do porto das Lajes e área de jurisdição (Portos 
dos Açores) 



Quebramares nos portos da Região Autónoma dos Açores 

 

158 
 

Características do Quebramar 

Tabela 1 – Características do quebramar Porto das Lajes 

 

 

 

 

 

 

Quebramar 

Função Proteção 

Tipo Taludes 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 400m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Talude exterior e interior 

Blocos do manto Blocos Antifer 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos 100 e 300KN 

Inclinação - 

Referencias 

http://www.icsa.pt/client/skins/home.asp, Novembro, 2016 - Irmãos Cavaco sa 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf, Janeiro 2017 

 

  

http://www.icsa.pt/client/skins/home.asp
http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf
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Designação Porto da Horta 

Localização Horta, Faial 

Imagem 

Fig.1 – Porto da Horta (Google, 2016) 

Descrição 

O porto da Horta situa-se na zona sudeste da ilha do Faial e a sua proteção é possível devido a três quebramares. É 

composto pelas seguintes infraestruturas: um cais comercial, um porto de pesca, uma marina e um terminal de 

passageiros. 

O cais comercial está situado na zona sul do porto e tem cerca de 350 metros acostáveis e profundidades compreendidas 

entre 6.5 e 8 metros. 

O terminal de passageiros, situado na zona norte do porto, contém um cais com um comprimento acostável 270 metros 

e uma profundidade máxima de 8.75 metros, este está equipado com três rampas ro-ro. 

A marina é a mais famosa e movimentada do Arquipélago e tem capacidade para cerca de 300 embarcações. 

 

Fig. 2 – Planta e área de jurisdição do porto da Horta (Portos dos Açores) 
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Características do Quebramar 

 
 

Tabela 1 – Características do quebramar norte do porto da Horta 

Quebramar Norte 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 550m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Talude exterior 

Blocos do manto Tetrápodes 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

 
Tabela 2 – Características do quebramar sul do porto da Horta 

Quebramar Sul 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto 6m 

Comprimento 700m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Talude exterior 

Blocos do manto 
Enrocamento, Tetrápodes e Blocos 

Antifer 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

 
Tabela 5 – Características do quebramar interior do porto da Horta 

Quebramar Interior 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 310m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Talude exterior 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 
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Obras Futuras 

De modo a melhorar as condições do porto da Horta vão ser efetuadas as seguintes obras e fornecimentos: obra de abrigo 

poente, obra de abrigo nascente, construção de um terrapleno, acesso ao terrapleno, dragagens e substituição de cabeços 

e defensas do cais comercial. Na figura 3 pode-se ver uma planta de como vai ficar o porto depois destas obras. 
 

Referencias 

Elementos fornecidos pela Portos dos Açores SA 

Elementos fornecidos pela Tecnovia Açores SA 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf , Janeiro 2017 

 

 

  

Fig. 3 – Planta das obras no porto da Horta 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf
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Designação  Porto das Lajes 

Localização Lajes das Flores, Flores 

Imagem  
 

Descrição 

O Porto das Lajes é o principal porto da ilha das Flores, este situa-se na costa sudeste da ilha e possui um cais comercial 

e de passageiros, situados na face interior do molhe, e uma marina recreio, situada na parte norte do porto. 

 

Fig. 1 – Porto das Lajes 

Fig. 2 – Planta do porto das Lajes e área de jurisdição (Portos dos Açores) 
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Características do Quebramar 

 

 Tabela 1 – Características d o quebramar sul do porto das Lajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2 – Características d o quebramar norte do porto das Lajes 

Quebramar norte 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 100m 

Cota de coroamento - 

Largura da superestrutura - 

Profundidade máxima - 

Talude exterior 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto - 

Peso dos Blocos - 

Inclinação - 

Quebramar sul 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto - 

Comprimento 300m 

Cota de coroamento +11m (Z.H.) 

Largura da superestrutura 7.40m 

Profundidade máxima - 

Talude exterior 

Blocos do manto 
Tetrápodes e Blocos Antifer 

(cabeça) 

Cota máxima do manto +8.95m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 
400KN (Tetrápodes e Blocos 

Antifer) 

Inclinação 3/2 (H/V) 
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Secções 

 

A secção deste quebramar vai variando ao longo do seu comprimento, sendo que serão apresentadas duas das secções 

maiores nas figuras 3 e 4 e uma secção da cabeça do quebramar na figura 5. 

 

Referencias 

Elementos fornecidos pela Portos dos Açores SA 

Elementos fornecidos pela Consulmar LdA 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf, Janeiro 2017 

  

 

  

Fig. 3 – Secção transversal tipo 1 do porto das Lajes 

Fig. 4 – Secção transversal tipo 2 do porto das Lajes 

Fig. 5 – Secção transversal da cabeça do porto das Lajes 

http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/886AC759-79EC-4F3A-A74B-C10442B4B9C8/0/PIT.pdf
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Designação  Porto de Santa Cruz (Poças) 

Localização Santa Cruz das Flores, Flores 

Imagem  
 

Descrição 

O porto das Poças está abrigado por um quebramar destacado com cerca de 135 metros de comprimento, que foi 

contruído em torno de alguns afloramentos rochosos que já existiam no local. 

O porto em sí tem uma frente acostável de 90 metros com equipamento para acolher embarcações piscatórias.  

Como o porto se encontra neste momento em obras, nas quais será construído um quebramar muito maior que o existente, 

todas as características, plantas e secções transversais apresentadas serão já com as alterações feitas pela obra. 

 

  

Fig.2 – Planta do porto das Poças (Somague Ediçor) 

Fig.1 – Porto das Poças (Google, 2016) 
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Características do Quebramar 

 
Tabela 1 – Características do quebramar do porto das Poças 

 Quebramar 

Função Proteção 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto 5m (tronco) e 6m (cabeça) 

Comprimento 302m 

Cota de coroamento +6m (Z.H.) 

Largura da superestrutura 5.60m 

Profundidade máxima -10m (Z.H.) 

Talude Interior 

Blocos do manto Enrocamento 

Cota máxima do manto +4.75m (Z.H) 

Peso dos Blocos 60 a 90KN 

Inclinação 3/2 (H/V) 

Talude Exterior 

Blocos do manto Blocos Antifer 

Cota máxima do manto +5.97m (Z.H.) 

Peso dos Blocos 250KN 

Inclinação 3/2 (H/V) 
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Secções 

A secção do novo quebramar portuário vai variando ao longo do seu comprimento, serão apresentadas então 2 secções 

tipo do corpo do quebramar nas figuras 3 e 4 e a secção da cabeça na figura 5. 

 

 

Referencias 

Elementos fornecidos pela Somague Ediçor SA 

Elementos fornecidos pela Tecnovia Açores SA 
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Designação  Porto da Casa 

Localização Vila do Corvo, Corvo 

Imagem  

 

Fig. 1 – Porto da Casa (Google, 2016) 

Descrição 

O porto da casa neste momento é o único porto ativo na ilha do Corvo e situa-se na costa sul da mesma, é apenas 

constituído por um molhe que neste momento está a ser prolongado de modo a aumentar o comprimento acostável para 

cerca de 120 metros. Está ainda a ser melhorada a rampa do varadouro de modo a ajudar as embarcações piscatórias. 

 

Fig. 2 – Planta do porto da Casa e área de jurisdição (Portos dos 
Açores) 
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Características do Quebramar 

Tabela 1 – Características do quebramar Porto da Casa 

 

 

 

 

 

 

 

Quebramar 

Função Multifuncional 

Tipo Misto 

Altura de onda de projeto 7m 

Comprimento 150m 

Cota de coroamento 6m 

Largura da superestrutura 1.4m 

Profundidade máxima -11.6m (Z.H.) 

Talude exterior 

Blocos do manto Tetrápodes 

Cota máxima do manto 5.5m 

Peso dos Blocos 355KN 

Inclinação 3/2(H/V) 

Secções  

 
Fig. 3 – Secção tipo do quebramar do porto da Casa  (Somague Ediçor) 

Obras recentes 

Este porto encontra-se neste momento sob obras que visam prolongar o molhe-cais 40 metros, alargar a plataforma do 

cais e da rampa de acesso ao porto com uma área aproximadamente 900m2, dragar a bacia de manobra e de acesso ao 

cais e por fim a reabilitação da rampa do varadouro. Note-se ainda que todas as secções e características apresentadas 

nos parâmetros anteriores já estão atualizados com esta obra. A figura 4 mostra uma secção tipo anterior e as alterações 

efetuadas por esta obra. A cor verde representa o talude anterior, a vermelho, o muro cortina anterior que foi destruído 

e por fim a tracejado a nova secção. 

Fig. 4 – Alteração na secção tipo do porto da Casa (Somague Ediçor) 
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Fig. 5 – Planta das obras no porto da Casa (Somague Ediçor) 
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