
RESUMO 
 
O dimensionamento de quebra-mares é normalmente realizado com base em 

expressões empíricas e na experiência acumulada dos projectistas. 

Contudo, actualmente não é ainda possível representar matematicamente todas as 

variáveis intervenientes no fenómeno de interacção entre a agitação marítima e as 

estruturas costeiras. 

O desenvolvimentos de muitas das expressões matemáticas resultou na maioria dos 

casos de resultados de ensaios em modelo reduzido, e que, por isso, apenas são 

válidas para determinadas condições de agitação, determinadas geometrias da 

estrutura e determinados tipos de materiais ou blocos constituintes idênticos aos 

utilizados nos referidos ensaios. 

Como tal, qualquer intervenção, seja ela para construção de uma nova estrutura, ou 

alteração de uma já existente, obriga, quando se trata de obras de grande dimensão, à 

realização de ensaios em modelo reduzido, que constituem até à data a metodologia 

que mais se aproxima da realidade, e que apesar dos efeitos de escala que possam 

existir, melhor retrata os fenómenos intervenientes. 

O presente trabalho apresenta os ensaios em modelo reduzido do quebra-mar norte do 

porto de Leixões, realizados no Laboratório de Hidráulica da Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto. Foram testados diversos perfis transversais, e foi avaliado o 

comportamento de cada um deles, no intuito de dar resposta à necessidade de 

melhorar o comportamento hidrodinâmico, reduzindo os galgamentos e melhorando a 

estabilidade da estrutura, diminuindo dessa forma as operações de recarga e 

manutenção e optimizando a operacionalidade do porto. 

A escala definida para a construção dos modelos teve em consideração por um lado as 

características físicas do tanque de ondas e por outro as limitações mecânicas do 

gerador de ondas. 

Os ensaios procuraram reproduzir dentro do possível, as condições de agitação 

presentes na costa ocidental portuguesa nas proximidades de Leixões, ou limitadas 

pela profundidade local. 



Numa primeira fase foi utilizada agitação regular para melhor comparar o 

comportamento das hipóteses testadas. Numa segunda fase foram testadas as 

hipóteses que obtiveram melhores resultados na fase anterior, mas desta vez utilizando 

agitação irregular e recorrendo à utilização de blocos de alta densidade. Nesta fase 

fizeram-se também ensaios com agitação regular de forma a ser possível comparar os 

resultados com a fase anterior de testes. 

Com os resultados dos ensaios pretende-se, por um lado, obter uma solução válida 

para solucionar o problema em estudo, e por outro, contribuir para a caracterização das 

vantagens e inconvenientes de determinados perfis transversais tipo. 

 

 

ABSTRACT 
 

The design of breakwaters is normally made based on empirical expressions and on the 

accumulated experience of engineers. 

However, presently is not possible to represent mathematically all the parameters 

intervening in the phenomena of interaction between the wave action and the coastal 

structures. 

The development of many of the mathematical expressions was based, in the majority of 

the cases, on the results of physical model tests, and therefore, valid for certain wave 

conditions, determined geometries and determined types of materials or blocks identical 

to those used in the laboratory tests. 

As such, any intervention, either the construction of a new structure, or modification of 

one already existing, compels, in structures of a certain dimension, to the 

accomplishment of physical model tests, that constitute nowadays the methodology that 

is closer to the reality, and that despite the scale effects that can exist, better represents 

the intervening phenomena. 

The present work presents the laboratory tests of the north breakwater of the port of 

Leixões, undertaken in the Hydraulics Laboratory of the Faculty of Engineering of the 

University of Porto. 



Several cross sections have been tested, and the behaviour of each one of them was 

evaluated, intending to meet the necessity of improving the hydrodynamic behaviour, 

reducing the overtopping and improving the stability of the structure, diminishing though 

the recharge and maintenance operations and improving the operational conditions of 

the port. 

The scale defined for the construction of the models had in consideration, on one hand 

the physical characteristics of the wave tank, and on the other hand the mechanical 

limitations of the wave generator. 

The laboratory tests tried to reproduce the wave conditions of the Occidental 

Portuguese coast in the proximities of Leixões, or limited by the local depth. 

In a first phase, regular waves were used to evaluate the behaviour of the tested 

hypotheses. In a second phase were tested the hypotheses that got the best results in 

the previous phase, but this time also using irregular waves and high density blocks. In 

this phase laboratory tests with regular waves were also performed to compare the 

results with the previous phase of tests. 

With the results of the laboratory tests it is intended, on one hand, to get a valid solution 

to solve the problem in study, and on the other hand, to contribute to the 

characterization of the advantages and inconveniences of determined cross sections. 

 


