
 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DOS PROCESSOS DE ROTURA 
E DE ESCOAMENTO EM QUEBRAMARES 

DE TALUDES  
Estudo do Quebramar Norte do Porto de Leixões 

 

 

 

PEDRO MIGUEL DE SOUSA PEREIRA 
 

 

 

Dissertação submetida para satisfação parcial dos requisitos do grau de 

MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL — ESPECIALIZAÇÃO EM HIDRÁULICA , RECURSOS HÍDRICOS 

E AMBIENTE 

 

 

 

Orientador: Professor Doutor Francisco de Almeida Taveira Pinto 

 

 

Co-Orientador: Professor Doutor Fernando Francisco Veloso Gomes 

 

 

JULHO DE 2008 



MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL  2007/2008 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

Tel. +351-22-508 1901 

Fax +351-22-508 1446 

� miec@fe.up.pt 

 

 

Editado por 

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Rua Dr. Roberto Frias 

4200-465 PORTO 

Portugal 

Tel. +351-22-508 1400 

Fax +351-22-508 1440 

� feup@fe.up.pt 

� http://www.fe.up.pt 

 

 

Reproduções parciais deste documento serão autorizadas na condição que seja 
mencionado o Autor e feita referência a Mestrado Integrado em Engenharia Civil - 
2007/2008 - Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2008. 

 

As opiniões e informações incluídas neste documento representam unicamente o 
ponto de vista do respectivo Autor, não podendo o Editor aceitar qualquer 
responsabilidade legal ou outra em relação a erros ou omissões que possam existir. 

 

Este documento foi produzido a partir de versão electrónica fornecida pelo respectivo 
Autor. 

 

 

 

 

 

 



i 

AGRADECIMENTOS 

Quero agradecer a prontidão, o exemplo e a competência dos meus orientadores, professor Taveira 
Pinto e professor Veloso Gomes, que sempre me guiaram na construção deste trabalho. A 
disponibilidade e espírito de auxílio demonstrado permitiram-me sentir confiança na exequibilidade 
daquilo a que me tinha proposto. Agradeço-lhes também terem-me proporcionado o conhecimento de 
grande parte daqueles a quem também agradeço de seguida. 

Relembro e agradeço também ao professor Peter Troch, do Departamento de Engenharia Civil da 
Universidade de Gent, Bélgica (Universiteit Gent Faculteit Ingenieurswetenschappen), pela sua 
extrema simpatia e pelo seu auxílio na delineação da estratégia de definição e construção do modelo 
numérico a utilizar neste trabalho. Este revelou-se muito importante, pois permitiu ir mais facilmente 
de encontro aos resultados pretendidos. 

Agradeço a hospitalidade e simpatia demonstrada pelo professor Javier López Lara, da Universidade 
de Cantábria, Espanha (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Grupo 
de Ingeniería Oceonográfica y de Costas, Universidad de Cantabria), aquando da minha visita a 
Santander. Sem as suas sábias lições e instruções, não tenho qualquer dúvida que teria sido muito mais 
complicado iniciar a utilização do modelo numérico COBRAS. Agradeço, obviamente, também à 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), na pessoa do director da Secção de 
Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente, professor Francisco Taveira Pinto, pela viagem e estadia 
em Santander. Foram dois dias de muito trabalho e por isso, muito produtivos. 

Sem dúvida que nunca me esquecerei da amabilidade e do precioso auxílio dos investigadores da 
Secção de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente da FEUP, em especial da Eng. Raquel Silva, do 
Eng. Paulo Santos e do Eng. Hugo Lopes. 

Desejo também agradecer aos professores e aos colegas do curso CoastLab2007, que pelas suas 
variadíssimas experiências profissionais e reconhecido mérito internacional, me incentivaram e 
motivaram ainda mais para o tema que estava a abraçar com este trabalho. 

Quero igualmente deixar um especial agradecimento aos meus colegas de turma, pelo apoio e ânimo 
que sempre demonstraram e pelos bons jantares de hidráulica que organizaram. 

A todos, o meu sincero Obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

RESUMO  

Os quebramares de taludes são estruturas de protecção contra a acção da agitação marítima. Com a sua 
construção são criados planos de água calmos, sem grande agitação, de modo a possibilitar as diversas 
operações portuárias. São estruturas que podem ter um significativo desenvolvimento em planta e que 
envolvem grandes volumes de materiais, razão pela qual a sua construção tem um custo muito 
avultado. Interessa pois obter o máximo conhecimento sobre o seu funcionamento estrutural, de modo 
a que a segurança seja a maior possível, mediante custos económicos aceitáveis. 

O porto de Leixões tem mais de uma centena de anos de existência, sendo um dos motores da 
economia da região Norte de Portugal, pelo que tem uma inigualável importância para o 
desenvolvimento daquela região. Este porto está protegido por dois quebramares de taludes, fruto de 
várias etapas de desenvolvimento e aumento da capacidade de operação. O quebramar Norte é o que 
tem maior desenvolvimento em planta e é aquele que proporciona um maior abrigo ao porto.  

No tardoz do quebramar Norte encontra-se abrigado o terminal para petroleiros, designado por Posto 
A. Inúmeros relatos de operadores daquele cais indicam o aparecimento de jactos de água e de areia 
através do paramento posterior, quando ocorre um certo nível de agitação marítima.  

Anualmente o terminal de petroleiros é alvo de dragagens, sendo que a distribuição dos assoreamentos 
verificados nas imediações do Posto A não tem a forma habitual quando se trata de transporte de 
sedimentos relacionados com fenómenos de difracção. De facto, acumula-se maior quantidade de areia 
na zona mais afastada da cabeça do quebramar, sendo que esta quantidade diminui com a aproximação 
à cabeça. Concomitantemente, o paramento anterior do quebramar junto a este terminal tem sido alvo 
de recargas periódicas de tetrápodes. 

Pretende-se assim com este trabalho, por um lado identificar e analisar os diferentes processos de 
rotura passíveis de ocorrer nos quebramares de taludes em geral. Por outro lado, aplicando um 
programa de cálculo automático a um modelo da estrutura em estudo, deseja-se analisar o modo como 
a agitação se propaga no interior do quebramar e assim verificar possíveis debilidades da estrutura que 
conduzam às deficiências anotadas. Esta análise será feita utilizando apenas agitação regular.  

A parte experimental do trabalho está focalizada no estudo do Quebramar Norte do Porto de Leixões. 

 

PALAVRAS -CHAVE: Quebramar de Taludes, Modos de Rotura, Processos de Escoamento, Porto de 
Leixões, Trabalhos Marítimos. 
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ABSTRACT  

Rubble-mound breakwaters are structures that protect against wave action. They create areas of calm 
water which have very small waves, in order to facilitate harbour services. The rubble-mound 
breakwaters can have large footprints and they use great quantities of material, therefore constructing 
them is expensive. Due to this, it is extremely important to learn as much as possible about such 
structures, in order to achieve the highest level of safety at reasonable economic cost. 

Leixões harbour is more than one hundred years old and is one of the principal ports of Northern 
Portugal, so it of huge importance to the development of the region. This harbour is protected by two 
rubble-mound breakwaters developed in several stages which have increased the harbour’s operational 
capacity. The North breakwater has the biggest footprint and gives the greatest protection to the 
harbour. 

A tanker terminal, Posto A, is located on the back side of the North breakwater. It has been reported 
by the operational team that a large number of water jets and sandblasts penetrate to the back side of 
the breakwater, specifically when a certain level of wave action occurs. 

Every year the tanker terminal needs dredging; however, the distribution of accumulated sand does not 
reflect more usual diffraction phenomena. In fact, more sand accumulates in the zone further from the 
breakwater head than in the zone close to it. In addition, the armoured zone of the breakwater near 
Posto A is regularly recharged with Tetrapodes. 

The aim of this investigation is firstly to identify and analyse the different failure modes applicable to 
rubble-mound breakwaters in general. In addition, the use of a software model of structure under study 
should allow the propagation of the perturbation through the inner layers and core of the breakwater to 
be analysed. Consequently, this should identify possible weakness that may be responsible for the 
problems previously mentioned. The analysis will be carried out using regular wave agitation. 

The focus of the experimental part of the work is the North breakwater of Leixões harbour.  

 

KEYWORDS: Rubble-mound Breakwaters, Failure Modes, Flow Processes, Leixões Harbour, Maritime 
Works. 
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RESUME  

Les brise-mer de talus sont des structures de protection contre l’agitation maritime. Avec leurs 
constructions sont faits des plans d’eau calme, sans grande agitation, de manière à possibilité les 
diverses opérations portuaires. Se sont des structures que peuvent avoir une significative évolution en 
plante et qui englobe de grands volumes de matériaux,  raison pour laquelle sa construction comporte 
d’énorme coût. Il est important obtenir le maximum d’information sur sont fonctionnement 
structurelle, de façon à obtenir une plus grande sécurité, en consonance avec des frais économiques 
acceptables. 

Le port de Leixões a plus d’une centaine d’années  d’existence, ayant un rôle très important dans 
l’économie de la région du Nord du Portugal, et pour cella il est cruciale pour sont développement. Ce 
port est protégé par deux brise-mer de talus, conséquence de plusieurs  étapes de développement et 
augmentation de capacité d’opération. Le brise-mer nord et celui qui a le plus grand développement en 
plante e qui permet une plus grande protection au port.  

Derrière le brise-mer Nord ont trouve protégé le terminal pétrolier, désigné par Posto A. Plusieurs  
témoins d’operateurs de ce quai font référence à l’apparition  de jet d’eau et de sable à travers du 
parement postérieur, lorsque qu’il ce produit un certain niveau de agitation maritime.  

Annuellement le terminal pétrolier et atteint par des dragages, où la distribution des ensablements 
localisé dans les immédiations du Posto A na pas la forme habituelle quand il s’agit du transport des 
sédiments par rapport aux phénomènes de diffractions. Effectivement, il s’agroupe une plus grande 
quantité de sable dans la zone plus éloigné de la tête du brise-mer, où cette quantité diminue avec 
l’approximation à la tête. Et ainsi, le parement antérieur  du brise-mer joint à ce terminal doit être de 
manière régulière entretenu avec  des rechargements de tétrapodes.   

Ont veux alors avec ce travail, dans côté identifier et analyser les procès de rupture qui sont  possible 
de surgir dans les brise-mer de talus. Dans autre côté, en utilisant un programme de calcul automatique 
à un model de la structure en étude, on espère analyser le mode comme l’agitation se propage dans 
l’intérieur du brise-mer e ainsi vérifier les possibles débilités de la structure qui conduisent  aux 
faiblesse qui sont mentionné dans ce travail.  

La partie expérimentale de cette étude et focalisé sur le brise-mer du port de Leixões. 

 

MOTS CLEFS : Brise-mer de Talus, Mode de Rupture, Procès d’Écoulement, Port de Leixões, Travaux 
Maritimes.     
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INTRODUÇÃO  
 

 

Este trabalho corresponde à dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Civil, ramo de 
especialização em Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente, ministrado pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, no ano lectivo de 2007/08 e elaborado pelo aluno Pedro Miguel 
de Sousa Pereira, sob orientação dos Professores Francisco Taveira Pinto e Fernando Veloso Gomes. 

Esta dissertação tem como objectivo primordial a análise dos processos de rotura e de escoamento 
em quebramares de taludes. Pretende-se assim, por um lado, identificar e analisar os diferentes 
processos de rotura passíveis de ocorrer nos quebramares de taludes e, por outro lado, estudar os 
processos de escoamento decorrentes nestas estruturas costeiras. É dada especial atenção ao caso do 
quebramar Norte do porto de Leixões, ao qual será aplicado um programa de cálculo automático, 
COBRAS, que permite analisar a forma como se processa o escoamento no interior de quebramares de 
taludes, quando solicitados por agitação regular. 

Este trabalho encontra-se dividido em dez capítulos, cujo conteúdo é apresentado sumariamente de 
seguida.  

O capítulo 2, Características Gerais dos Quebramares de Taludes, apresenta uma breve descrição dos 
quebramares de taludes, nomeadamente das suas partes constituintes e suas principais características e 
funções. 

O capítulo 3, Aspectos Geotécnicos, apresenta os conceitos da Mecânica dos Solos importantes para o 
tema em estudo, tais como uma breve caracterização dos escoamentos em meios porosos, a Lei de 
Darcy e a Equação de Forchheimer e o contexto da sua aplicação. Expõe também uma breve síntese da 
importância das questões geotécnicas na concepção e manutenção de quebramares de taludes. 

O capítulo 4, Aspectos Estruturais, sintetiza alguns dos critérios de estabilidade de um talude sujeito à 
agitação marítima, a sua eficiência hidráulica e as características do betão enquanto material de 
construção de estruturas costeiras em geral e em particular de blocos artificiais. 

No capítulo 5, Aspectos Hidráulicos, é feita uma síntese de algumas generalidades sobre agitação 
marítima, em especial a agitação regular e irregular. É também exposto um resumo das 
particularidades da hidráulica de enrocamentos, sendo por fim apresentada a temática dos filtros e o 
seu dimensionamento. 

O capítulo 6, Modos de Rotura em Quebramares de Taludes, resume de uma forma exaustiva, quer os 
principais modos de rotura dos quebramares de taludes, quer algumas considerações sobre a geração 
de pressões neutras no interior destas estruturas. São apresentados vários esquemas alusivos aos 
tópicos abordados. Por outro lado, são também aqui referidos alguns artigos científicos respeitantes ao 
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escoamento no interior de quebramares de taludes, nomeadamente a variação do nível freático e a 
propagação e amortecimento das pressões neutras no interior de estruturas costeiras, quando 
solicitadas pela agitação marítima. 

O capítulo 7, Caracterização do Modelo em Estudo, apresenta uma breve descrição da evolução 
histórica do porto de Leixões e as principais características do Quebramar Norte, sendo apresentados 
os seus perfis transversais e alguns dados referentes às obras de que este quebramar tem sido alvo. 

No capítulo 8, Análise do Escoamento Induzido e Simulações, primeiramente é apresentado o 
programa de cálculo utilizado (COBRAS), assim como as suas características, funcionalidades e 
algumas instruções de trabalho. Posteriormente são aqui apresentados os resultados das simulações em 
modelo numérico ou matemático do caso em estudo, quando solicitado por diferentes alturas de onda, 
segundo três níveis de maré. É unicamente usada agitação regular para solicitar a estrutura.  

Neste capítulo são apresentados os resultados relativos a velocidades de escoamento (segundo as duas 
direcções principais), pressões, níveis da superfície livre, energia cinética turbulenta e fluxo de 
energia. À medida que os resultados são expostos é efectuada uma breve análise. 

Por fim, no capítulo 9, Conclusões, são apresentadas as elações dos resultados obtidos assim como 
uma breve síntese. São efectuados alguns comentários acerca das potencialidades e limitações do 
programa utilizado, sendo também expostas algumas sugestões de investigações a realizar, no 
seguimento do presente trabalho.  

O capítulo 10 consiste na Bibliografia consultada para a elaboração deste trabalho. 

Nos Anexos são apresentados os resultados das simulações, assim como os seus respectivos ficheiros 
de input.  
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS 
QUEBRAMARES DE TALUDES 

 

 

 

 
 

 

 
Longe vão os tempos em que Fenícios, Cartagineses e Romanos dominavam o comércio no Mar 
Mediterrâneo. Desde então o comércio marítimo e o transporte de pessoas foram crescendo e 
aumentando a sua importância na dinâmica da economia de todas as nações. Com a globalização do 
comércio, nunca antes a quantidade de mercadorias transaccionadas e transportadas por via marítima 
foi tão elevada como na actualidade. 

Inicialmente situados nos estuários dos rios ou em reentrâncias naturais da costa marítima, cedo surgiu 
a necessidade de se criarem portos onde fosse possível a carga e descarga de mercadorias de forma 
segura. Contudo, o aumento do volume de mercadorias transaccionadas levou à necessidade de se 
criarem maiores zonas abrigadas da ondulação provocada pelo vento e dotadas de boas condições de 
atracagem, carga e descarga das embarcações, ou seja, os portos artificiais. Estes caracterizam-se pela 
presença de estruturas que visam a redução da ondulação na zona abrigada, os quebramares. Isto é 
conseguido devido à combinação de mecanismos de reflexão e de dissipação da energia das ondas que 
incidem no quebramar.  

Os quebramares são construídos relativamente perto da linha de costa, tradicionalmente quase 
paralelos a esta, estando a sua forma dependente do tamanho e da organização da zona portuária a 
proteger, da direcção predominante da ondulação incidente aquando da ocorrência de tempestades, das 
correntes dominantes de transporte de sedimentos, assim como da necessidade de manobrabilidade das 
embarcações que usufruem do porto. Eventualmente, o quebramar pode acomodar no paramento 
abrigado estruturas de carga e descarga das embarcações. Com efeito, podem-se distinguir quatro tipos 
de quebramares (figura 2.1): 

• Quebramares de taludes, caracterizados por possuírem perfil transversal trapezoidal e 
onde grande parte da energia da onda é dissipada no talude através da emulsão ar-água e a 
restante é reflectida para o largo; 

• Quebramares verticais, estruturas de paramento vertical que, quando impermeáveis, 
reflectem a energia da onda para o largo sem sofrer rebentação. Estas são geralmente 
mais robustas, de forma a suportarem o impacto da agitação incidente sem qualquer 
dissipação; 

A civilização fenícia tinha uma cultura centrada no comércio marítimo. Entre os séculos X e I a.C., os 

fenícios (…) saíram do norte da região hoje conhecida como Líbano para o norte da África em busca de 

novas rotas e durante um grande período de tempo dominaram o comércio no Mediterrâneo. Assim, os 

fenícios fundaram portos e cidades em lugares tão longínquos quanto a costa norte de África e a Espanha. 

in http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%ADcia, às 21h50 do dia 30/09/2007 
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• Quebramares mistos, estruturas que têm um funcionamento como quebramares de 
taludes até um certo nível de agitação, acima do qual funcionam como quebramares 
verticais; 

• Quebramares de estrutura mista, constituem um caso particular dos quebramares de 
taludes em que existe uma superestrutura de tamanho considerável, constituindo o muro 
cortina que frequentemente possui um deflector. 

 

 
Figura 2.1 – Perfis transversais exemplificativos dos quatro tipos de quebramares (LOPES, 2004). 

 
Um quebramar pode estar ligado a terra, designando-se por quebramar enraizado, ou desligado 
desta, denominando-se neste caso por quebramar destacado. Se a cota de coroamento do quebramar 
não é suficiente para impedir os galgamentos, este diz-se galgável. No caso contrário, designa-se por 
não galgável. 

Por vezes os quebramares são concebidos apenas com a função de promover a rebentação das ondas, 
como forma de, por exemplo, proteger um quebramar principal situado mais perto da linha de costa ou 
simplesmente para promover a deposição de areia. Se o quebramar tiver uma cota de coroamento mais 
baixa que a mais baixa baixa-mar previsível, designa-se por quebramar submerso. Estas estruturas 
podem ser mais aligeiradas pois apenas visam promover a rebentação das ondas de maior altura. 

Os quebramares são também estruturas muito importantes no que diz respeito ao guiamento de 
correntes. Quando instalados na embocadura de um rio permitem direccionar a corrente, promovendo 
por exemplo o aumento da velocidade do escoamento, controlando-se assim a capacidade de 
sedimentação. Esta técnica permite retardar os assoreamentos, conservando-se a navegabilidade da 
via.  

Do mesmo modo, se dispostos convenientemente, permitem diminuir a velocidade do escoamento, 
promovendo a sedimentação e a consequente retenção de areia. É este o mecanismo utilizado nas 
obras de defesa da linha de costa, para protecção contra o avanço do mar ou resguardar as praias da 
erosão. Neste caso, as estruturas utilizadas são em tudo semelhantes aos quebramares, mas designam-
se por esporões. 
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As acções que actuam sobre os quebramares (e sobre os esporões) são a agitação marítima, as marés, 
as correntes, os sismos e os maremotos. A lentidão da variação do nível da superfície livre da água por 
efeito das marés leva a que estas não afectem directamente a estabilidade dos quebramares1. As 
correntes poderão ser eventualmente gravosas, mas apenas no caso da fundação ser móvel, o que pode 
levar a infraescavações das estruturas. Por sua vez, dada a sua raridade, os sismos e os maremotos não 
apresentam historial de causa de danos em quebramares, em particular no Oceano Atlântico.  

Assim, a agitação marítima constitui a principal acção a que os quebramares estão sujeitos. Esta pode 
ser abordada como agitação regular ou irregular, através de espectros ou grupos de ondas, que 
promovem esforços internos, oscilações, com ou sem choque entre os blocos do manto resistente, que 
podem conduzir à rotura, queda ou deslocamentos dos referidos blocos. 

Este trabalho incidirá no estudo dos quebramares de taludes cujo perfil transversal genérico é 
semelhante ao esquematizado na figura 2.2. Note-se que, no estudo em causa, o quebramar será não 
galgável, sendo indiferente se este é enraizado ou destacado. 

 

 
Figura 2.2 – Partes constituintes do perfil corrente de um quebramar de taludes (TAVEIRA-PINTO, 2006). 

 
Tal como identificado na figura 2.2, o perfil corrente de um quebramar de taludes é constituído 
essencialmente por: 

• Talude Anterior – Zona do quebramar que resiste directamente à acção da agitação 
vinda do largo e onde se situa o manto resistente; 

• Talude Posterior – Zona do quebramar situada no lado abrigado do impacto directo da 
agitação, área onde, em geral, se exercem as actividades portuárias; 

• Manto Resistente – Faixa externa do talude anterior, sobre a qual se dá o embate directo 
da agitação. É constituído por blocos (naturais ou artificiais), em geral colocados em duas 
camadas ou fiadas, não atingindo necessariamente o fundo (desenvolvendo-se desde o 
coroamento até uma profundidade que não excede 1.5H, em que H representa a altura da 
“onda de projecto”). Tem como principal função a dissipação de energia, protegendo 
também as camadas subjacentes da erosão provocada pela agitação; 

                                                      
1 Note-se que, todavia, o efeito das marés é importante no que toca quer à variação da zona solicitada da estrutura, quer ao 
facto de ser em preia-mar que tendencialmente ocorrem os estados de agitação mais energéticos. 
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• Filtros ou Mantos Intermédios – Zona constituída por uma ou mais camadas (fiadas) de 
enrocamentos seleccionados, destinados a evitar a saída de finos e a aumentar a 
porosidade do talude anterior, estabelecendo a transição entre o núcleo e o manto exterior 
resistente. Em casos particulares podem ser usadas, para esse efeito, telas geotêxteis; 

• Núcleo – Zona de enchimento, situado no interior do quebramar, geralmente constituído 
por enrocamentos de “todo o tamanho” (T.O.T.). Tem como funções atenuar a 
transmissão da agitação, conceder suporte às camadas mais externas e garantir 
estabilidade geotécnica; 

• Risberma, Patamar de Apoio ou Banqueta – Remate inferior (“encaixe”) do manto 
resistente, constituído por um prisma de escoamento e que suporta o manto resistente; 

• Coroamento – Linha ou superfície definida pelos pontos de cota máxima do quebramar, 
coincidindo, em geral, com o topo do deflector;  

• Berma ou Plataforma Superior – Superfície horizontal de coroamento do talude 
anterior e que termina na superestrutura no caso do quebramar de estrutura mista; 

• Superestrutura – Muro de betão de coroamento de um quebramar misto, destinado a 
facilitar o acesso e, no caso de quebramares de estrutura mista, a reduzir o galgamento 
das massas de água. Em geral trata-se de uma estrutura maciça; 

• Muro-Cortina – Parte da superestrutura destinada a reduzir o galgamento. A sua 
superfície anterior, se tiver uma configuração curvilínea, pode funcionar como deflector 
do jacto de galgamento. Visa também conceder uma via de circulação para manutenção e 
ainda eventualmente acolher condutas ou pipelines. 

O custo de construção de um quebramar cresce significativamente com a profundidade a que este é 
construído, assim como com a agressividade do clima de agitação marítima do local. Note-se que o 
aumento do tamanho das embarcações a aceder ao porto implica que este possua maiores 
profundidades de água, dado que os barcos necessitam de maiores calados. Como tal, os quebramares 
terão de ser construídos em profundidades cada vez maiores, de modo a conceder o devido abrigo e 
calado. 

Assim, entende-se a razão dos quebramares serem estruturas cujo custo é muito avultado, mas esse 
preço deve ser comparado com os prejuízos devidos à impossibilidade de entrada e saída de navios em 
segurança, em certas alturas do ano. 

O período de retorno considerado no dimensionamento dos quebramares situa-se entre 50 e 100 anos, 
sendo obviamente função do nível de segurança requerido, da facilidade de reparação de danos, etc. 

Os materiais com que são construídos os quebramares de taludes dependem essencialmente da 
disponibilidade existente nas imediações do local de construção. Se houver abundância de material 
rochoso de grandes dimensões, este será o eleito. Todavia, as distâncias ou a impossibilidade de 
extracção e transporte destes materiais leva a que hoje em dia sejam cada vez mais utilizados blocos 
de betão, cujas formas são estudadas de forma a melhorar o seu comportamento face às solicitações 
que irão sofrer. Os modelos mais divulgados são: Accropode, Bloco Cúbico Antifer, Cubo, Dolo, 
Tetrápode, Hexapodo, etc. Na figura 2.3 apresentam-se alguns dos modelos de blocos de betão mais 
utilizados. 
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Figura 2.3 – Modelos de blocos de betão mais correntemente utilizados na construção de quebramares de 

taludes (TAVEIRA-PINTO, 2006). 
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3 

ASPECTOS GEOTÉCNICOS 
 

 

3.1 A GEOTECNIA NA ENGENHARIA COSTEIRA 

Dependendo dos requisitos ou funções a desempenhar, as estruturas costeiras têm de resistir 
eficazmente a uma série de acções, tais como as induzidas pela ondulação, por correntes, por 
diferenças de níveis de água, pelas marés, por sismos e a algumas mais particulares, como sobrecargas 
ou colisões de embarcações. Todas estas acções, incluindo o peso próprio da estrutura, têm de ser 
transferidas para o subsolo, de tal forma que as deformações da estrutura sejam aceitáveis e a 
probabilidade de ocorrência de instabilidades seja suficientemente pequena. 

A transferência de acções da estrutura até à fundação envolve mudanças no estado de tensão, em 
particular nas pressões neutras e nas tensões efectivas, tanto no solo de fundação, como na própria 
estrutura. Em particular, estas mudanças são mais importantes nos solos argilosos, uma vez que o 
estado de tensão se mantém em constante desenvolvimento durante um longo período de tempo, 
fenómeno designado por consolidação. Deste modo, à medida que o solo vai consolidando vão 
ocorrendo deformações verticais (assentamentos) e horizontais que se pretendem que sejam pequenas, 
sob pena de comprometerem a estabilidade de toda a estrutura. 

Em estruturas costeiras os assentamentos estão relacionados com as propriedades quer do fundo do 
mar, quer dos próprios materiais que constituem a estrutura, que são geralmente também constituídas 
por materiais sem coesão, como por exemplo blocos rochosos ou de betão. Já o leito do mar, no caso 
de fundos arenosos, é constituído por materiais bem mais finos e estratificados. Os assentamentos são 
o resultado directo da redução de volume do solo, que ocorre quer por expulsão da água dos vazios, 
quer por rearranjos e compressão da estrutura do solo propriamente dito. 

Quando as fundações são pobres (apresentam uma baixa capacidade de carga) poderá ser necessário 
melhorá-las. Para tal existem alguns métodos, tais como: pré-cargas, compactação, instalação de 
drenos, remoção de solos, entre outros. Em alternativa, o dimensionamento da estrutura pode ser 
efectuado de forma a que esta descarregue a menor tensão possível para a fundação.  

Os assentamentos dividem-se em três tipos: 

• Assentamentos imediatos – ocorrem quase em simultâneo com a aplicação da carga. 
Geralmente têm pouca expressão no assentamento total da estrutura; 

• Assentamentos por consolidação primária – ocorrem apenas em solos total ou 
parcialmente saturados e onde a permeabilidade é muito baixa. Os excessos de pressão 
neutra vão sendo transferidos para o esqueleto sólido com o decorrer do tempo; 

• Assentamentos por consolidação secundária ou secular  – ocorrem a longo prazo e 
devem-se essencialmente a fenómenos de fluência. 
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Nos materiais rochosos ou granulares (de alta permeabilidade), apenas ocorrem os assentamentos 
imediatos e por consolidação secundária. 

Note-se que o processo de consolidação primária não depende somente das solicitações, depende 
também da geometria da estrutura, do seu peso, da permeabilidade, da deformabilidade e das 
características do subsolo. Com efeito, a concepção de toda e qualquer estrutura costeira deverá ter em 
conta a interacção entre a estrutura e o solo de fundação. 

Os assentamentos por consolidação podem ser avaliados pela fórmula de Terzaghi2: 








 ∆+
=

vo

vvo

C '

''
ln

1

σ
σσε  (3.1) 

em que ε representa a extensão verificada, C uma constante que depende das características do solo, 

vo'σ  é a tensão efectiva de repouso e v'σ∆  é a sobrecarga que induz o assentamento. 

 

 

3.2 CONCEITOS DE MECÂNICA DOS SOLOS 

Uma característica intrínseca das estruturas costeiras é que se encontram total ou parcialmente 
submersas, havendo uma grande variação do nível freático no seu interior, quer pela acção das marés, 
quer pela acção da agitação incidente. 

A pressão da água no interior de um solo, ou outro qualquer meio poroso, designa-se por pressão 
neutra ou pressão na água dos poros. Esta pode ser facilmente quantificada através de um piezómetro. 

Ao quociente entre a força normal total instalada numa determinada secção do maciço e a área dessa 
secção, designa-se na mecânica dos solos por tensão total. 

Todavia, as partículas dos solos não contactam entre si através de toda a área de uma determinada 
secção, os contactos são pontuais. À força transmitida pelos contactos entre partículas dividida pela 
área da secção, designa-se na mecânica dos solos por tensão efectiva.  

O princípio da tensão efectiva postula que nos solos a tensão efectiva é igual à tensão total subtraída 
da pressão neutra, ou seja: 

 u−= σσ '  (3.2) 

em que σ’  representa a tensão efectiva, σ a tensão total e u a pressão neutra. 

Os parâmetros de resistência dos solos constituem a base para a análise da sua capacidade de carga, 
como é o exemplo da capacidade de carga de uma fundação. A rotura ocorre quando as tensões 
atingem um máximo admissível, representado por uma envolvente de círculos de rotura de Mohr, tal 
com representado na figura 3.1. 

Um dos critérios de rotura muito utilizado é o de Mohr-Coulomb, dado pela expressão: 

)tan(.' tff c ϕστ +=  (3.3) 

em que τf  representa a tensão de corte de rotura, c’ a coesão, σf a tensão efectiva de rotura e φf o 
ângulo de atrito efectivo. 

                                                      
2 Para maior detalhe consultar FERNANDES (2006), Capítulo 4. 
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Figura 3.1 – Envolvente de rotura de Mohr (FERNANDES, 2006). 

 

Por vezes, em solos coesivos, é mais cómodo e fiável efectuar-se uma análise com base nas tensões 
totais, dadas as características do carregamento que se aproximam de um carregamento não drenado. 
Neste caso a envolvente de rotura de Mohr consiste numa recta paralela ao eixo das abcissas, ou seja, a 
rotura ocorre sempre quando uma certa tensão de corte é atingida: a chamada resistência não drenada, 

uC . Este modo de rotura também é conhecido como Critério de Rotura de Tresca, ou seja, 

uf C=τ  (3.4) 

em que uC  representa a resistência não drenada. 

 

 
Figura 3.2 – Critérios de rotura de Mohr-Coulomb e de Tresca (FERNANDES, 2006). 

 

Assim, os parâmetros de resistência dos solos, que são relevantes para determinada análise de 
estabilidade, são dependentes do tipo de solicitação para a qual se pretende estudar essa mesma 
estabilidade. Para se verificar a estabilidade de longo prazo, há que ter em conta todas as cargas 
permanentes, tais como o peso próprio, cargas permanentes de superfície, impulsões devidas à 
circulação subterrânea de água, etc. Para se proceder à verificação da estabilidade de curto prazo 
interessam, para além das anteriormente citadas, as cargas variáveis devidas à ondulação (forças de 
solicitação “ondulação” e “percolação”), à solicitação sísmica e eventualmente a veículos que possam 
circular sobre a estrutura. 
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3.3 ESCOAMENTOS EM MEIOS POROSOS 

Os meios porosos são constituídos por corpos granulares, entre os quais existem interstícios que, no 
seu conjunto, constituem pequenas “condutas” que possibilitam o escoamento do fluido. Todavia, nem 
todo o volume de vazios se encontra disponível para o escoamento. Existe água retida no solo, que age 
contra a força da gravidade devido às forças de atracção molecular: água higroscópica e água capilar. 

Os escoamentos em meios porosos reúnem características quer dos escoamentos interiores quer dos 
escoamentos exteriores, possuindo contudo uma análise própria e distinta destes. 

Nos escoamentos em meios porosos a água ocupa apenas uma fracção, m, da água total atravessada, 
tal que, 

S

S
m vazios=  (3.5) 

em que vaziosS  representa a área dos vazios e Sa área total. 

Assim, pode-se definir velocidade de percolação, ru , como sendo igual a:  

mS

Q
ur =  (3.6) 

 

Estatisticamente, o valor de m representa a porosidade, n , do meio atravessado3, ou seja, 

V

V
n vazios=  (3.7) 

em que vaziosV  representa o volume dos vazios e V  o volume total do solo. 

A porosidade de materiais colocados de forma aleatória, n, pode ser estimada através da expressão 
empírica de TSIREL (CIRIA et al., 2006). 

e

e
n

+
=

1
 (3.8) 

Sólido

Vazios

V

V
e =

 
(3.9) 

)645.0(
90

1
0 RRDnarctgee =

 
(3.10) 

em que e representa o índice de vazios, Vsólido o volume sólido do solo, e0 o índice de vazios de um 
material cujas partículas são todas iguais (quadro 3.1) e nRRD o coeficiente de uniformidade (quadro 
3.2). Note-se que os ângulos da expressão 3.10 são indicados em graus. 

Segundo CIRIA et al. (2006), a remoção dos finos de um dado material aumenta significativamente a 
sua porosidade e permeabilidade. Assim, quando se pretende reduzir ao mínimo a transmissão da 
agitação através de um quebramar de taludes, apenas se deverão retirar os finos do enrocamento 
estritamente necessários por razões de estabilidade geotécnica.  

 

                                                      
3 Para uma descrição mais detalhada, consultar a dedução em NOVAIS-BARBOSA (1998), página 510. 
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Quadro 3.1: Índice de vazios de materiais constituídos por partículas todas iguais (CIRIA et al., 2006). 

Tipo de material e0 
Forma cúbica 0.88-0.92 

Forma alongada 0.93-0.96 

Forma espalmada 1.00-1.03 

Materiais britados mecanicamente 0.92-0.96 

Areias lisas ou godos 0.65-0.80 

Forma esférica 0.52-0.61 

 

 

Quadro 3.2: Valores típicos do coeficiente de uniformidade, nRRD (CIRIA et al., 2006). 

Massa do bloco (kg) nRRD 
10000-15000 26.76 

6000-10000 21.24 

3000-6000 15.65 

1000-3000 9.88 

300-1000 9.01 

60-300 6.74 

10-60 6.06 

40-200 6.74 

5-40 5.22 

 

Nos escoamentos em meios porosos o número de Reynolds, Re, é definido por: 

ν
ud=Re  (3.11) 

em que u  representa a velocidade de percolação ( rnuu = ), d o diâmetro médio das partículas do 

solo e ν  a viscosidade cinemática do fluido. 

Em geral, o escoamento em meios porosos é do tipo laminar, pelo que é lícito dizer-se que a 
velocidade real de percolação, ru , é proporcional à perda de carga por unidade de comprimento ou 

gradiente hidráulico, i , ou seja: 

kiunCiuCiur =⇔=⇔=  (3.12) 

em que k  representa uma constante de proporcionalidade, mais conhecida por coeficiente de 
permeabilidade e i  é a perda de carga unitária. 

A expressão anterior, conhecida por Lei de Darcy, pode ser igualmente escrita na forma:  

kiSQkiu =⇔=  (3.13) 

Diversos autores limitam a validade da Lei de Darcy a números de Reynolds inferiores a 10 
(NOVAIS-BARBOSA, 1998), havendo alguns autores que a limitam mesmo a números de Reynolds 
menores que a unidade. 

Nos quadros 3.3 e 3.4 apresentam-se as ordens de grandeza do coeficiente de permeabilidade, k, de 
diversos solos sedimentares, assim como a classificação dos solos em função da permeabilidade, 
FERNANDES (2006). 
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Quadro 3.3: Coeficientes de permeabilidade de solos de origem sedimentar (FERNANDES, 2006). 

Tipo de solo k (m/s) 
Cascalhos limpos > 10-2 

Areia grossa 10-2 a 10-3 

Areia média 10-3 a 10-4 

Areia fina 10-4 a 10-5 

Areia siltosa 10-5 a 10-6 

Siltes 10-6 a 10-8 

Argilas 10-8 a 10-10 

 
Quadro 3.4: Classificação dos solos quanto à permeabilidade (FERNANDES, 2006). 

Grau de permeabilidade k (m/s) 
Alto > 10-3 

Médio 10-3 a 10-5 

Baixo 10-5 a 10-7 

Muito baixo 10-7 a 10-9 

Praticamente impermeável < 10-9 

 
De acordo com MCCONNELL (1998) podem-se identificar várias ordens de grandeza para a 
permeabilidade, segundo a gama de diâmetros do solo, quadro 3.5. 

 
Quadro 3.5: Permeabilidades típicas de materiais granulares (MCCONNELL, 1998). 

Tipo de partículas Gama de diâmetros 
(mm) 

k (m/s) 

Pedras grandes 2500 - 850 1 

Pedras 300 - 100 0,3 

Cascalho 80 - 10 0,1 

Areia muito grossa 3 - 1 10-2 

Areia grossa 2 - 0,5 10-3 

Areia média 0,5 – 0,25 10-3 

Areia com gravilha 10 – 0,05 10-4 (mais de 10% de areia) 

Areia fina 0,25 - 0,05 10-5 

Areia siltosa 2 - 0,005 10-6 

Argila arenosa 1 - 0,001 10-7 

 
Números de Reynolds unitários correspondem a velocidades de escoamento muito baixas. Por 
exemplo, para um pedrapleno cujos blocos possuam as dimensões apresentadas no quadro 3.5, para 
“Pedras grandes”, e de acordo com a expressão 3.8 conclui-se que a velocidade de escoamento não 

poderá exceder cerca de smsmu /1/101 6 µ=×≈ − , o que é de todo incomportável para os 

escoamentos existentes no interior de quebramares de taludes (no cálculo efectuado utilizaram-se os 
seguintes valores: sm /1001.1 26−×=ν , d=1m e Re=1). 

De acordo com o CEM (2006b), a Lei de Darcy pode ser aplicada a materiais finos, tais como argilas, 
siltes e areias finas, cujo diâmetro dos grãos não exceda 2mm. Nestes casos o coeficiente de 
permeabilidade, k, é dado por: 

( ) να
gd

n

n
k

2

3

1−
=  (3.14) 
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em que k  representa o coeficiente de permeabilidade, n  a porosidade, α  um coeficiente que depende 
do número de Reynolds e da granulometria do meio, d o diâmetro característico dos grãos (isto é, 

50d ) e ν  a viscosidade cinemática da água. 

Dado que os quebramares de taludes são constituídos em toda a sua secção por materiais mais 
grosseiros dos que os apresentados, então a Lei de Darcy não é aplicável à generalidade dos 
escoamentos que ocorrem nestas estruturas e que interessa estudar neste trabalho. 

A equação de Forchheimer colmata esta lacuna da Lei de Darcy, dado que, segundo BURCHARTH 
e ANDERSON (1995) (citado em CEM (2006b)) é válida para números de Reynolds compreendidos 
entre 10 e 150. Esta equação depende, através dos parâmetros A, B e C, das características do solo e 
da água, ou seja, do tamanho e forma dos grãos, da granulometria, da viscosidade e do número de 
Reynolds, ou seja, 

t

U
CUUBAUi

∂
∂++=  (3.15) 

em que A, B e C representam os parâmetros da equação e U o módulo da velocidade introduzida 
devido a i. 

Note-se que para o caso do escoamento no interior de quebramares, a última parcela da equação de 
Forchheimer (expressão 3.15) pode ser desprezada, dada a sua pequena importância. 

Assim, a equação de Forchheimer transforma-se em: 

2)()( UgUfiUUBAUi βα +=⇔+=  (3.16) 

( )
23

21
)(

gdn

n
fA

υαα −==  (3.17) 

gdn

n
gB

3

1
)(

−== ββ  (3.18) 

em que n representa a porosidade do meio, d o diâmetro característico d50 , υ a viscosidade cinemática  
(1.3x10-6 m2/s para água a 10ºC) e g a aceleração da gravidade.  

Uma representação gráfica esquemática da variação dos parâmetros A e B da expressão 3.15 é 
apresentada na figura 3.3. 

Os valores típicos de α e β são apresentados pela mesma fonte, adquirindo as grandezas citadas no 
quadro 3.6, válidos para areias uniformes e para materiais britados, onde se verifique a seguinte 
relação: =1585 dd 1.3~1.9.  

 
Quadro 3.6: Valores típicos de α e β da equação de Forchheimer4 (CEM, 2006b). 

Tipo de escoamento Re α β 

Darcy < 1 300 - 400 0 

Forchheimer 10 -150 300 3.0 – 3.6 

Totalmente turbulento 1000 – 12000 1000 - 10000 3.6 – 2.4 

                                                      
4 Note-se que o valor mais pequeno do parâmetro β, nos escoamentos totalmente turbulentos, corresponde ao maior valor de 
Re. 
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Figura 3.3 – Representação dos regimes de escoamento para um escoamento poroso estacionário, baseado na 

formulação da equação de Forchheimer (CEM, 2006b). 
 
Quando existe um gradiente hidráulico muito elevado em determinada zona do escoamento, pode 
ocorrer a chamada condição crítica (quick condition, na língua inglesa). Isto ocorre quando a 
resultante das forças de percolação e da impulsão igualam a força gravítica. Assim, o gradiente 
hidráulico que conduz à condição critica é designado de gradiente hidráulico crítico, icr, e é definido 
por: 

w
crwwcr ii

γ
γγγγ '=⇔=+  (3.19) 

em que wγ  representa a peso volúmico da água (9.81 kN/m3), γ  o peso volúmico do solo e 'γ  o peso 

volúmico submerso do solo. 

A condição crítica corresponde assim a uma situação em que a força total aplicada pela água ao solo 
iguala as forças gravíticas, logo são anuladas as tensões efectivas, pelo que o solo comporta-se como 
um líquido muito denso. 

Será assim mais fácil entender que a presença de um estrato com menor permeabilidade (introduzindo 
um maior gradiente hidráulico) poderá conduzir a um arraste ou erosão de partículas do solo, situadas 
mais a jusante. Tal erosão poderá conduzir ao desenvolvimento de grandes vazios ou cavidades, quer 
no interior do maciço, quer na interface deste com a obra hidráulica, progredindo de jusante para 
montante. Este fenómeno, tendo sido desencadeado, torna-se extremamente perigoso porque, ao 
propiciar escoamentos concentrados, aumenta extraordinariamente o potencial erosivo da água, pelo 
que, na generalidade dos casos, a erosão interna tenderá a acelerar e a amplificar-se, dando origem a 
furos ou galerias no interior do solo, daí a designação inglesa deste fenómeno de piping. 
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Outro fenómeno que pode ocorrer quando o gradiente hidráulico é muito elevado, de tal forma que se 
anulam as tensões efectivas, é o levantamento hidráulico, em que acima de uma dada secção ocorre o 
levantamento do solo.  

Uma das medidas mais eficazes para aumentar o grau de segurança em relação à erosão interna (e 
também ao levantamento hidráulico) é o aumento do caminho de percolação, pois desta forma a 
mesma perda de carga ocorre num maior percurso, logo geram-se menores gradientes hidráulicos. 

Outra medida poderá ser a construção de filtros , que como o nome indica, destinam-se a impedir o 
transporte (erosão) das partículas mais finas pela água. Este tema será desenvolvido no capítulo 5. 

 

 

 

3.4 CONDICIONANTES GEOTÉCNICAS PARA O DIMENSIONAMENTO DE TALUDES  

Neste capítulo foram já apresentados os conceitos mais importantes da mecânica dos solos, para o 
tema em questão, e apontados os modos de escoamento e percolação nos meios porosos em geral. 
Surge agora a necessidade de concretizar estes conceitos, sob a forma de condicionantes geotécnicas 
relacionadas com a tipologia de obras em estudo neste trabalho.  

Segundo HERBICH (1999), as principais condicionantes geotécnicas que deverão ser acauteladas para 
o dimensionamento de estruturas que possuem taludes, tais como quebramares ou diques5, são:  

• Macro-instabilidade dos taludes, através da rotura ou deslizamento segundo cunhas 
circulares; 

• Assentamentos e deformações horizontais relacionadas com o peso próprio da estrutura; 
• Micro-instabilidade dos taludes (levantamento hidráulico), devido à percolação; 
• Erosão interna e fenómenos de piping devido à percolação promovida quer pela saída de 

água da fundação durante o processo de consolidação, quer devido ao fluxo criado entre 
ambas as faces da estrutura; 

• Liquefacção causada quer por erosão (deslizamentos por liquefacção), quer por 
solicitações cíclicas (acção das ondas ou sismos); 

• Erosão do revestimento do talude anterior devido a instabilidade nos filtros ou devido a 
rotura local dos elementos superficiais de revestimento. 

Estas condicionantes estão esquematicamente representadas na figura 3.4.  

Segundo ANGREMOND (2001), além dos casos acima indicados há ainda que ter em linha de conta a 
possibilidade de rotura por insuficiente capacidade de carga da fundação. 

                                                      
5 Entende-se como dique uma estrutura de protecção contra o risco de inundação de zonas costeiras com cotas muito baixas 
(próximas do nível da preia-mar ou mesmo inferiores a estas). Tradicionalmente, a barlamar, estas estruturas possuem um 
talude com inclinação suave, de modo a reduzir a capacidade erosiva da agitação e a diminuir o espraiamento. 
Embora o núcleo de um dique tenha de ser construído com materiais impermeáveis, como argilas ou siltes, o revestimento do 
talude exposto à agitação pode ser revestido por materiais semelhantes aos aplicados em quebramares de taludes. Neste 
sentido, apesar dos processos de escoamento tenderem a ser ligeiramente diferentes do que nos quebramares de taludes (fruto 
da menor permeabilidade dos materiais), os modos de rotura dos diques apresentam algumas semelhanças com os 
quebramares de taludes, uma vez que possuem um funcionamento estrutural semelhante.  
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Figura 3.4 – Esquema dos modos de rotura devido a causas geotécnicas (adaptado de HERBICH, 1999). 
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4 

ASPECTOS ESTRUTURAIS 
 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são abordados alguns aspectos estruturais, isto é, são analisadas a estabilidade de um 
talude sujeito a agitação marítima, a sua eficiência hidráulica e as características do betão enquanto 
material de construção de estruturas costeiras em geral e em particular de blocos artificias. 

A compreensão destes aspectos é fundamental para a interpretação de alguns dos modos de rotura de 
que os quebramares de taludes são alvo, em especial os que são relacionados com a quebra de blocos. 

 
4.2 ESTABILIDADE DE TALUDES SUJEITOS À AGITAÇÃO MARÍTIMA  

Um quebramar de taludes apresenta na sua constituição dois taludes: o anterior, exposto à agitação, ou 
seja, situado a barlamar; o posterior, abrigado da agitação, ou seja, localizado a sotamar. Neste 
trabalho interessa analisar o talude exposto à agitação, ou seja, o talude anterior.  

A estabilidade do talude anterior de um quebramar de taludes depende do quociente entre as 
solicitações e os respectivos esforços, isto é, entre a altura de onda incidente, H, e o tamanho e a 
densidade relativa dos materiais, ∆D.  

Um exemplo extremo são as praias, que estão sujeitas a mudanças permanentes do perfil de equilíbrio, 
à medida que os padrões de agitação se alteram e os fenómenos de transporte longitudinal de 
sedimentos ocorrem. 

No lado oposto, encontram-se os quebramares estáticos, cujos elementos do manto resistente são 
suficientemente estáveis para, por si só, garantir a estabilidade face à agitação. Entre os dois exemplos 
encontra-se a risberma, cujas dimensões dos blocos não garantem a estabilidade para todos os tipos de 
agitação provável, mas permitem, dentro de certos limites, a reparação de possíveis erosões que 
ocorram no talude principal da estrutura. 

 
Quadro 4.1 – Valores típicos de H/∆D (ANGREMOND, 2001). 

Tipo de estrutura H/∆D 

Praia de areia > 500 

Praia de godo 20 – 500 

Talude rochoso 6 – 20 

Quebramar do tipo berma 3 – 6 

Quebramar de taludes 1 – 4 

Quebramar vertical < 1 
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4.3 EFICIÊNCIA HIDRÁULICA  

Os vários tipos de blocos de betão que podem constituir o manto resistente de um quebramar de 
taludes, têm características muito diferentes. Neste sentido, estes podem ser classificados segundo a 
sua robustez, podendo dividir-se nos seguintes grupos: 

• Maciços (exemplos: Cubos, Cubos Antifer, etc.) 
• Desajeitados (exemplos: Accropod®, CoreLoc®, Haro®, etc.) 
• Esbeltos (exemplos: Tetrápodes, Dolos, etc.) 
• Com várias cavidades (exemplos: Shed, Cob, etc.) 

Na figura 4.1 são ilustrados alguns exemplos de blocos pertencentes a cada um destes grupos. 

 

 
Figura 4.1 – Exemplos de tipos de blocos de betão, CEM (2006b). 

 
A eficiência hidráulica dos blocos constitui uma medida da resistência às solicitações em relação ao 
volume de betão necessário. Esta deverá ser expressa em termos da resistência ao movimento por 
unidade de volume de betão requerido para proteger um metro quadrado de talude. A eficiência 
hidráulica é mínima nos blocos do tipo maciço, intermédia nos blocos esbeltos e máxima nos blocos 
com várias cavidades. Dado que a porosidade dos blocos colocados aleatoriamente também aumenta 
no mesmo sentido (PRICE, 1979), parece haver uma correlação entre a eficiência hidráulica e a 
porosidade (BURCHARTH e THOMPSON (1983) citado em CEM (2006a)). 

Todos os blocos de betão são colocados no manto resistente, segundo duas camadas, à excepção dos 
blocos Accropod®, CoreLoc® e alguns com várias cavidades que apenas são colocados numa só 
camada. Os primeiros são colocados sem qualquer padrão pré-estabelecido, sendo apenas necessária 
uma colocação cuidada que conceda o máximo imbricamento entre os blocos. Já os segundos são 
construídos de forma a encaixarem-se mutuamente segundo um determinado padrão, daí que seja 
suficiente uma só camada. 

A eficiência hidráulica de um manto resistente é muito afectada se ocorrer a quebra de blocos, pois 
reduz-se o peso de cada novo bloco resultante do fraccionamento, perdendo-se também uma grande 
parte do efeito de imbricamento. Além disso, os fragmentos dos blocos acabam por funcionar como 
projécteis em relação aos restantes blocos, pois o seu reduzido peso possibilita uma grande mobilidade 
induzida pela agitação. 
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O coeficiente de porosidade, P, de uma estrutura costeira pode variar entre 0.1 (para o caso de um 
manto resistente constituído por enrocamento sobre um filtro impermeável) e 0.6 (para o caso de todo 
o quebramar ser construído por enrocamento, não existindo filtro ou núcleo), para as diferentes 
combinações entre o manto resistente e o filtro. O coeficiente de porosidade é assim um indicativo da 
composição de um quebramar, no que diz respeito à relação mútua entre as dimensões dos materiais 
das camadas subsequentes. De salientar que este parâmetro influencia fortemente o nível de estragos 
na estrutura e/ou a quantidade de blocos necessários para os evitar, TAVEIRA-PINTO (2006). 

Vários exemplos-tipo e os respectivos factores de porosidade poderão ser encontrados na figura 4.2. 

 

 
Figura 4.2 – Coeficiente de permeabilidade, P, para vários tipos de situações, Van der Meer (1988), citado em 

TAVEIRA-PINTO (2006). 

 
4.4 CARACTERÍSTICAS DO BETÃO  

De um modo geral, todos os blocos são construídos em betão simples. A única excepção é feita para 
alguns dos blocos com várias cavidades, que são reforçados com fibras. 

A utilização de armaduras neste tipo de aplicações apresenta grandes dificuldades, devido à sua 
inserção em ambiente marinho, o que traz os seguintes efeitos: 

• O efeito das marés, da ondulação e dos salpicos provocam ciclos de molhagem e secagem 
na peça de betão. Após a peça ser molhada pela água salgada, ocorre a evaporação da 
água, precipitando os sais nela dissolvidos. Ocorre assim um mecanismo natural de 
concentração de sais agressivos que é tanto mais gravoso quanto maior for a sua 
concentração; 

• Os blocos de betão como possuem secções muito grandes fazem com que o calor de 
hidratação do cimento tenha maior dificuldade em ser expulso da peça, o que conduz a 
maiores gradientes de temperatura dentro do bloco e, por conseguinte, ao aparecimento 
de fendas de retracção térmica, ainda em idade jovem6; 

                                                      
6 Para maior detalhe consultar AZENHA (2004). 
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• A solicitação a que os blocos ficam sujeitos, quando colocados na sua posição final, 
constitui uma solicitação periódica, o que traz problemas de fadiga no betão e como tal 
uma redução da tensão de rotura à tracção. 

Este contexto constitui por si só uma das situações mais adversas a que o betão pode estar sujeito. 
Todavia há ainda que ter em conta o facto da água do mar ser salgada, isto é, é muito rica em cloretos, 
o que promove a oxidação das armaduras, originando a formação de ferrugem. A oxidação das 
armaduras provoca não só uma diminuição de secção, mas também expansões: a ferrugem forma-se 
com um notável aumento de volume (aumenta para cerca de seis vezes o volume inicial). Este 
aumento de volume conduz inevitavelmente à fendilhação e à delaminação do betão de recobrimento 
das armaduras o que as expõe ainda mais e agrava o problema. Este é ainda mais grave se se tratarem 
de armaduras de pré-esforço, pois nestas a sensibilidade aos cloretos é ainda maior7. 

A água do mar é também muito rica em iões sulfato. Estes reagem com os aluminatos do cimento 
Portland endurecido, formando-se sobretudo etringite, que é uma reacção muito expansiva, podendo o 
volume final atingir duas vezes e meia o volume inicial. Esta reacção é máxima para 0ºC, diminuindo 
até se anular aos 80ºC (COUTINHO, 2005). 

Assim se compreende que este fenómeno não é desprezável nas regiões de latitudes elevadas, em 
particular na costa de Portugal, atingindo quer o betão reforçado, quer o betão simples.    

Todavia, dado que o betão simples é consideravelmente menos sensível ao ambiente marinho do que o 
betão reforçado, então, tipicamente, opta-se pela construção de blocos neste tipo de betão. 

Como é sabido, o betão possui uma tensão de rotura à tracção de cerca de 2 a 5MPa e uma tensão de 
rotura à compressão de cerca de uma ordem de grandeza acima. Logo, a formação de fendas e a 
consequente rotura é a principal causadora de estragos nos blocos de betão. Note-se também que a 
fadiga reduz a tensão de rotura à tracção. Assim, compreende-se que os vários tipos de blocos não são 
igualmente sensíveis à rotura. 

Os blocos mais esbeltos (Tetrápodes e Dolos) são os mais vulneráveis à formação de fendas e 
consequente rotura pois possuem secções muito esbeltas para resistir a elevados esforços. Várias 
roturas em quebramares de taludes revestidos com Tetrápodes e Dolos foram causados pela quebra de 
blocos mesmo antes da estabilidade hidráulica dos blocos não quebrados ser excedida. Estes acidentes 
causaram o declínio do uso destes blocos, retomando-se a utilização de blocos do tipo maciço, em 
especial os Cubos Antifer, CEM (2006a). 

 

 

 

                                                      
7 Para maior detalhe consultar COUTINHO (2005), Capítulo 1. 
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5 

ASPECTOS HIDRÁULICOS 
 

5.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é feita uma síntese dos aspectos de natureza hidráulica, isto é, são abordadas algumas 
generalidades sobre agitação marítima, é feito um resumo das particularidades da hidráulica de 
enrocamentos, sendo por fim exposta a temática dos filtros.  

A abordagem das particularidades da agitação regular é essencial para este trabalho, na medida em que 
o software utilizado para as simulações em modelo matemático opera com este tipo de agitação. Dado 
este consistir numa simplificação da realidade (na verdade a agitação marítima deve ser abordada 
como uma agitação irregular), é fundamental que se compreendam as limitações da simulação a 
realizar.   

 
5.2 GENERALIDADES SOBRE AGITAÇÃO MARÍTIMA  

A agitação marítima é um fenómeno muito complexo, para o qual ainda hoje não existe uma total 
compreensão. Todavia, é sabido que a agitação marítima gerada pelo vento (a agitação marítima 
também pode ser formada por outros fenómenos tais como deslizamentos de terra, passagem de 
barcos, etc.) depende de quatro factores: duração ou persistência do vento, a sua direcção dominante, a 
velocidade ou intensidade e o comprimento da zona de geração da tempestade (fetch) medida na 
direcção dominante do vento.  

Para o estudo de obras costeiras interessa conhecer com todo o pormenor a agitação marítima, 
essencialmente nas fronteiras de interacção com a referida obra. A ondulação ou agitação num 
determinado local costeiro depende dos seguintes fenómenos e da sua importância relativa: refracção, 
difracção, reflexão, empolamento e galgamentos. Contudo, a abordagem destes fenómenos foge um 
pouco do intuito deste trabalho, pelo que, para maior detalhe, se aconselha a consulta de TAVEIRA-
PINTO (2002). 

Todavia, é fundamental para este trabalho efectuar uma breve abordagem da agitação regular, em 
especial a teoria linear de Airy . Esta teoria baseia-se numa solução de primeira ordem, que utiliza o 
primeiro termo, linear, de uma função potencial de velocidades. Esta teoria apoia-se nos pressupostos 
de que uma onda progressiva bidimensional se desloca na direcção OX, com celeridade, c, num fluido 
homogéneo, incompressível e não viscoso. A tensão superficial e o efeito de Coriolis são desprezáveis, 
a pressão ao longo da superfície livre é constante e uniforme, pelo que a configuração da onda é 
invariante no tempo e no espaço (VELOSO-GOMES, 2007).   

A função potencial de velocidades tem a seguinte forma: 

[ ] )()(cosh),,( wtkxsendzkAtzx −+=φ  (5.1) 
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em que A representa uma constante, k o número de onda, z a cota do plano de água, d a profundidade 
da água, x a abcissa, w a frequência angular da onda e t o instante de tempo. 

Cada uma destas grandezas pode ser determinada da forma que se apresenta nas expressões seguintes 
e melhor visualizada na figura 5.1. 

T
w

π2=  (5.2) 

T

L
c =

 

(5.3) 

L
k

π2=

 

(5.4) 

em que T representa o período da onda e L o comprimento de onda. 

 

 
Figura 5.1 – Convenções e esquema de uma onda sinusoidal (VELOSO-GOMES, 2007). 

 
A função potencial de velocidades (expressão 5.1) satisfaz as seguintes equações: 

• Equação de Laplace, ou seja, o movimento é irrotacional, isto é, 

02 =∇ φ  (5.5) 

• Equação de fronteira à profundidade z=-d(x,y), ou seja, não há passagem de fluido através 
da fronteira, isto é, 

0=








∂
∂=

−= dzz
v

φ

 

(5.6) 

A teoria é desenvolvida considerando a hipótese simplificativa de que a amplitude de onda é pequena 
em relação ao comprimento de onda, ou seja, as velocidades das partículas e as elevações da superfície 
livre, η, são pequenas. 

Por aplicação da equação de Bernoulli e desprezando os termos de segunda ordem, a equação da 
superfície livre é dada pela seguinte expressão8: 

)cos(),( wtkxatx −=η  (5.7) 

A superfície livre consiste assim num perfil sinusoidal, periódico no tempo e no espaço. 

                                                      
8 Para maior detalhe consultar VELOSO-GOMES, 2007. 



Análise dos Processos de Rotura e de Escoamento em Quebramares de Taludes 

25 

O comprimento de onda, L, pode ser determinado implicitamente pela seguinte expressão: 
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 (5.8) 

em que T representa o período da onda e d a profundidade da água local. 

A experiência revela que a altura de onda máxima que é fisicamente possível registar depende da 
profundidade de água local. Essa altura de onda máxima é dada pela expressão seguinte: 

78.0=








máxd

H  (5.9) 

Existem outros métodos de previsão da altura de onda máxima num determinado local, ou por outras 
palavras, que permitem prever a profundidade de rebentação de determinada onda. 

Um exemplo é o método da declividade limite de MICHE, que se baseia no conceito da declividade-
limite, dada pela expressão: 

L

H
edeclividad =  (5.10) 

em que H representa a altura de onda e L o comprimento de onda. 

Segundo este método, a declividade-limite de modo a que não ocorra a rebentação, é a apresentada na 
figura 5.2 ou pela seguinte expressão: 








=








L

d

L

H

máx

π2
tanh1418.0  (5.11) 

em que d representa a profundidade de água local. 

 

 
Figura 5.2 – Declividade limite para não ocorrência de rebentação, segundo MICHE (VELOSO-GOMES, 2007). 

 
De acordo com a equação de declividade de MICHE e com as equações da teoria linear, é possível 
avaliar a profundidade de rebentação, db, de uma onda sinusoidal caracterizada pela altura de onda Ho 
e comprimento de onda Lo em profundidade ilimitada. Para tal, é necessário definir o conceito de 
declividade ao largo:  
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0

0
arg L

H
edeclividad ol =  (5.12) 

Conhecendo-se a declividade ao largo, a profundidade de rebentação, db, pode ser estimada através da 
figura 5.3. 

 

 
Figura 5.3 – Declividade limite para não ocorrência de rebentação, segundo MICHE (VELOSO-GOMES, 2007). 

 
O conceito de agitação regular consiste numa grande simplificação da realidade. A agitação real, ou 
irregular, não é um fenómeno determinístico, pelo que, por exemplo, a altura de onda ou o período são 
variáveis aleatórias. A agitação real consiste na soma de um número de curvas sinusoidais com alturas 
de onda e períodos distintos. 

Em termos de altura de onda, a variável mais utilizada consiste na altura de onda entre zeros 
ascendentes, ou seja, a diferença de cota entre uma cava e uma crista consecutivas. Organizando um 
determinado registo por ordem decrescente, obtém-se uma curva da forma da figura 5.4. 

 

 
Figura 5.4 – Representação esquemática de um registo de alturas de onda classificadas. 
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A mediana do registo designa-se de H1/2. Da mesma forma, o valor que só é excedido em 1/3 dos 
registos (terço superior) designa-se por H1/3. A média do terço superior designa-se por 

3/1H , mas 

também é conhecida por Hs ou altura de onda significativa. Igual estudo pode também ser realizado 
para a distribuição dos períodos da agitação. 

Todavia, este tipo de análise no tempo não permite efectuar qualquer correlação entre a altura de onda 
e os períodos que lhes estão associados. É mais frequente efectuar-se uma análise espectral da 
agitação. Esta consiste na distribuição da energia de um estado de agitação pelos períodos (ou 
frequências) das diferentes ondas elementares em que o mesmo pode ser decomposto. O espectro de 
energia é expresso através da função densidade espectral ou variância de η, Sη, função da frequência. 
Como já mencionado no início deste capítulo, η representa a posição da superfície livre. Na figura 
seguinte apresenta-se um exemplo esquemático de um espectro de energia. 

 

 
Figura 5.5 – Representação esquemática de um espectro de energia de agitação irregular (FRIGAARD, 2007). 

 

Segundo uma análise espectral, a altura de onda significativa é definida da seguinte forma: 

03/1 4 mHH s ==  (5.13) 

dffSm ∫
∞

=
0

0 )(η

 

(5.14) 

Como é possível verificar pela figura 5.5, a frequência de pico corresponde à frequência onde é 
máxima a função densidade espectral. O período de pico, Tp, é o inverso da frequência de pico, fp. 

p
p f

T
1=

 

(5.15) 

A recolha de registos de agitação real ao longo de vários anos permitiu que se formulassem espectros 
de agitação empíricos, como por exemplo o de PIERSON-MOSKOWITZ, ou o de JONSWAP. Regra 
geral, estes têm a sua aplicabilidade limitada aos ambientes em que se basearam os seus registos. 

Como se pode concluir, a análise da agitação irregular permite retratar com uma grande fiabilidade 
uma determinada agitação real. Todavia, a dificuldade de cálculo e a complexidade também aumentam 
consideravelmente, quando comparadas com a simplificação de agitação regular. Daí que, muitas 
vezes, se prefira simular ambientes de agitação utilizando unicamente agitação regular. 

A experiência tem demonstrado que um estado de agitação real, caracterizado pela altura de onda 
significativa, Hs, produz os mesmos efeitos que uma onda regular de altura H=Hs.  
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5.3 HIDRÁULICA DE ENROCAMENTOS 

Os quebramares de taludes são obras constituídas essencialmente por blocos de grandes dimensões, 
quer sejam de material pétreo (como exemplo granito, basalto, etc.), quer sejam de betão. A hidráulica 
dos meios particulados ou meios porosos apresenta algumas especificidades quando as partículas são 
de grandes dimensões. Por outro lado, sendo os quebramares de taludes constituídos na sua maioria 
por materiais naturais, há também algumas questões a esclarecer relacionadas com o modo de selecção 
e identificação desses blocos.  

O ramo da hidráulica que estuda os processos de escoamento em enrocamentos designa-se de 
hidráulica de enrocamentos. Esta estuda a interacção do escoamento com materiais de forma 
irregular, soltos e com dimensões características superior a 1cm. Entende-se por isso que esta é 
aplicável quer a enrocamentos, quer a blocos de betão, como os utilizados em engenharia costeira, 
MARTINS (1990). 

Na hidráulica de enrocamentos é legítimo tomar como verdadeiras as seguintes hipóteses, embora se 
saiba que nenhuma é completamente rigorosa: 

• Os blocos são indeformáveis; 
• Num conjunto de blocos, o posicionamento de uns relativamente aos outros é constante; 
• O material que constitui os blocos não é permeável; 
• A rugosidade de superfície é irrelevante face à rugosidade de forma. 

 
5.3.1 DEFINIÇÃO DE DIMENSÃO CARACTERÍSTICA 

Os blocos de enrocamento são caracterizados por terem uma forma muito irregular. Por razões de 
ordem prática é necessário que uma só dimensão caracterize o bloco, a designada dimensão 
característica ou diâmetro característico. Todavia o método de cálculo da dimensão característica não 
é unívoco, havendo alguma divergência nessa definição. Existem três definições distintas: 

• Diâmetro nominal, dn, que consiste na dimensão do lado da malha quadrada de um 
peneiro em que o bloco passa praticamente sem folga, ou seja, o bloco é retido num 
peneiro de abertura imediatamente inferior. Segundo STEPHENSON (citado em 
MARTINS, 1990), o diâmetro nominal deverá ser a média aritmética da abertura dos dois 
peneiros referidos, aquele onde o bloco ainda passa e aquele em que é retido; 

• Diâmetro médio, d , definido como a média de três dimensões ortogonais do bloco; 
• Diâmetro equivalente, de, que consiste no diâmetro da esfera cujo volume iguala o do 

bloco.  

Segundo MARTINS (1990) a terceira definição é a mais precisa, todavia, por razões de ordem prática, 
as duas primeiras são as mais utilizadas. Admitindo que a forma é constante, então o diâmetro médio, 
dm, de um conjunto de blocos é dado por: 

3
1

3

i

d
d

i

i

m

∑
=  (5.16) 

em que di representa a dimensão característica dos i blocos. 

Através de uma análise granulométrica pode-se determinar o valor de d50, ou seja, a dimensão da 
malha quadrada do peneiro onde passam no máximo 50% dos blocos de determinada amostra e onde 
no máximo ficam retidos 50% desses blocos. Note-se que d50 é diferente de dm, sendo geralmente 
superior. 
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Uma outra forma de determinar expeditamente o diâmetro característico de uma série de blocos, 
consiste em, por simples inspecção visual (eventualmente auxiliado por algumas medições sumárias), 
estimar o diâmetro dominante. Este é um método impreciso, em que o valor obtido é superior a dm e a 
d50 (MARTINS, 1990). 

Como filosofia geral de determinação da dimensão característica, neste trabalho é adoptada a definição 
de diâmetro equivalente. Porém, ressalva-se o facto de ser utilizado a nomenclatura de d50, embora em 
boa verdade deveria ser utilizada de. 

Tradicionalmente é utilizada a nomenclatura d50 para se referir ao diâmetro característico, embora este 
não queira significar obrigatoriamente a acepção acima descrita.  

Quando se procede ao dimensionamento de uma estrutura costeira é necessário encontrar o tamanho 
dos blocos que garantem a estabilidade geral da estrutura. Grosso modo, o cálculo inicia-se pela 
determinação do peso dos blocos. Posteriormente, a possança de cada camada é função do número de 
blocos a colocar, pelo que é necessário conhecer uma dimensão que caracterize os blocos de cada 
camada: a dimensão característica, e∆. 

Com base no peso dos blocos é possível estimar essa dimensão característica. É concedida uma nova 
nomenclatura (e∆ por oposição a d50, por exemplo) de modo a não se confundir com a dimensão 
característica proveniente de uma análise granulométrica, tal como apresentado no início deste ponto. 
A dimensão característica e∆ pode ser determinada de acordo com a seguinte expressão: 

3
1








= ∆∆ γ
W

Ke  (5.17) 

em que K∆ representa o coeficiente de forma, W o peso do bloco e γ o peso volúmico do material que 
constitui o bloco. 

No quadro 5.1 apresentam-se os valores usuais do coeficiente de forma K∆, para os tipos de blocos 
mais comuns. Note-se que a expressão 5.17 é válida quer para blocos de enrocamento, quer para 
blocos de betão. 

 
Quadro 5.1 – Coeficientes de forma, K∆, para alguns tipos de blocos (TAVEIRA-PINTO, 2007). 

Tipo de bloco Número de camadas Coeficiente de Forma, K∆ 
Enrocamento arredondado, com colocação aleatória - 0.80 

Enrocamento semi-arredondado, com colocação aleatória - 0.75 

Enrocamento arredondado, com colocação especial - 1.05~1.02 

Enrocamento semi-arredondado, com colocação especial - 1.10~1.25 

Cubos 2 1.10 

Tetrápodes 2 1.04 

 
Os métodos de extracção de blocos de enrocamento nas pedreiras não permitem que a sua forma seja 
constante, até porque a irregularidade da forma é uma característica do enrocamento. Por isso, o peso 
dos blocos é também variável. O CEM (2006b) apresenta as seguintes margens para os pesos dos 
blocos consoante a sua função na estrutura: 

• Manto resistente, ±25%; 
• Primeira camada de filtro, ±30%; 
• Segunda camada de filtro, ±50%; 
• Núcleo, ±70%. 
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Obviamente que estes valores são válidos apenas para blocos de enrocamento, não sendo aplicáveis 
tais tolerâncias aos blocos de betão, que poderão ser sempre feitos por medida. 

 
5.3.2 OUTRAS CARACTERÍSTICAS 

Os blocos naturais são susceptíveis de serem classificados segundo a sua forma. STEPHENSON, 
citado por MARTINS (1990), indica a seguinte classificação, figura 5.6. 

 

 
Figura 5.6 – Formas típicas dos blocos naturais, segundo Stephenson (citado em MARTINS, 1990). 

 
SCOTT, citado em MARTINS (1990), indica que as formas mais usuais das partículas de maiores 
dimensões são a angular e a arredondada. Em obras costeiras aconselha-se a que a maior dimensão dos 
blocos seja inferior a três vezes a menor dimensão. 

Segundo TAVEIRA-PINTO (2006), em obras costeiras o material pétreo deve ter um peso volúmico 
superior a 26kN/m3, um índice de desgaste de Los Angeles inferior a 30%, um índice de absorção 
inferior a 4%, uma tensão de rotura por compressão simples normal no leito do estrato e com provete 
saturado superior a 3500N/cm2, ser isento de resíduos argilosos, material orgânico e outras substâncias 
nocivas, ser inalterável pela acção da água salgada e pela acção alternada de ar e água. 

Cada tipo de rocha possui uma densidade que varia dentro de limites bem estabelecidos. Esses 
intervalos são apresentados por PEREIRA, citado em MARTINS (1990), figura 5.7. 

Note-se que, tradicionalmente, são utilizados como agregados para betão os seguintes tipos de rocha: 
granito, basalto e calcário. Os betões resultantes da utilização destas rochas possuem, como é óbvio, 
uma densidade (e a massa volúmica) proporcional ao material dos agregados que o compõem. Assim, 
de um modo geral, a massa volúmica do betão simples toma os valores de 26.5 kN/m3 e 29 kN/m3, 
respectivamente quando se utilizam agregados de granito e de basalto. 

 

 
Figura 5.7 – Densidade de materiais rochosos, s, resumido por PEREIRA (citado em MARTINS, 1990). 

 
O ângulo de repouso do enrocamento é geralmente admitido como sendo igual a 40º. Este valor é uma 
boa aproximação do ângulo de atrito, MARTINS (1990). 



Análise dos Processos de Rotura e de Escoamento em Quebramares de Taludes 

31 

5.4 FILTROS 

Um quebramar de taludes é uma estrutura constituída por materiais granulares, cujo perfil transversal 
tem uma forma trapezoidal. Por motivos de economia, este perfil não é homogéneo. São utilizados 
materiais mais nobres no revestimento da estrutura, permitindo que o núcleo seja constituído por 
materiais de menores exigências, logo menos onerosos, uma vez que são necessárias enormes 
quantidades. No manto resistente da estrutura são utilizados blocos de enrocamento ou blocos de 
betão, enquanto no núcleo é utilizado um material vulgarmente designado de “Todo-o-Tamanho” 
(T.O.T.). 

Como forma de proteger este material de granulometria mais fina e menos seleccionado, é utilizada 
uma sucessão de camadas de enrocamento (ou blocos de betão) com granulometria crescente e com 
maior rigor na sua selecção. Estas várias camadas formam uma estrutura designada de filtro. 

Segundo FERREIRA-LEMOS (2001), um filtro deverá garantir três condições: 

• Cada camada deve opor-se à penetração dos elementos finos e não penetrar nos elementos 
mais grosseiros – regra da adaptação; 

• A camada mais superficial deve ser estável às solicitações de que é alvo; 
• O filtro deve ser permeável. 

Um filtro granular consiste portanto numa sequência de camadas, com dimensões crescentes na 
direcção da fronteira em contacto com o escoamento, ou seja, neste caso, a fronteira onde pode ocorrer 
a rebentação. Os blocos do manto resistente consistem por isso na última camada do filtro.  

Quanto maior for a porosidade (e como tal a permeabilidade) do filtro e do núcleo de um quebramar 
de taludes, maior será a estabilidade do manto resistente, embora aumente a energia que atravessa a 
estrutura. A melhor solução é aquela que maximiza a porosidade, sem que a energia que atravessa a 
estrutura seja elevada e sem risco de fuga de elementos finos, TAVEIRA-PINTO (2007). 

Podem-se utilizar filtros granulares, filtros do tipo geossintético não tecido (vulgo geotêxtil), ou filtros 
constituídos por estes dois materiais em conjunto.  

A construção de um filtro granular é bastante morosa, na medida em que é necessário construir uma 
camada de cada vez e os blocos que as constituem, principalmente nas camadas inferiores, não têm 
massa suficiente para serem estáveis por si próprios. É também recomendado que a espessura mínima 
de cada camada seja de 0.50m, de maneira a suplantar a imprecisão inerente ao método de colocação 
em obra.   

As regras dos filtros foram inicialmente desenvolvidas para condições de escoamento uniforme. 
Terzaghi, em 1922, definiu uma série de regras para um filtro geometricamente impermeável, que se 
enunciam de seguida.  

Para a estabilidade da interface entre o material de base (índice B) e o material do filtro (índice F), 
figura 5.8, é aconselhada a seguinte relação, 

 54
85

15 ≈<
B

F

d

d
 (5.18) 

Para garantir uma adequada permeabilidade da camada de filtro, de modo a que não ocorra o seu 
levantamento: 

54
15

15 ≈>
B

F

d

d
 (5.19) 
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Para garantir a estabilidade interna quer da camada de base, quer do material de filtro: 

10
10

60 <
d

d
 (5.20) 

em que di representa os i % mais finos de uma amostra de enrocamento. 

 

 
Figura 5.8 – Ilustração alusiva às expressões 5.18 a 5.20 (adaptado de NEVES, 2003). 

 

As regras dos filtros foram deduzidas para a construção de uma qualquer estrutura que tenha o 
funcionamento de filtro. Todavia, as obras costeiras possuem inúmeras particularidades, que fazem 
com que se tenham de adoptar regras mais estritas para a materialização deste tipo de estrutura. Por 
exemplo, o escoamento a que um quebramar está sujeito durante cada ciclo de espraiamento e refluxo 
em nada se aproxima de um escoamento uniforme, tal como foi tido nos pressupostos de Terzaghi.  

Por outro lado, as razões para esta maior restrição, face às regras de Terzaghi, prendem-se 
essencialmente com o facto de: 

• Nos quebramares não é aceitável que alguma fracção fina possa desaparecer das camadas 
subjacentes, sendo estas constituídas por blocos apenas duas unidades mais pequenas 
(expressões 5.18 e 5.19). Esses blocos seriam ainda demasiado grandes para que a sua 
saída não causasse assentamentos excessivos da estrutura. Por isso, há que acautelar tal 
situação, aumento as dimensões dos blocos das camadas subjacentes;  

• Devido à espessura das camadas ser de apenas dois blocos (na generalidade dos casos), 
não se chega a formar o efeito de arco entre as várias camadas, ou seja, a transmissão das 
cargas até à fundação é tanto mais deficiente quanto maior for a diferença entre as 
dimensões dos blocos das várias camadas; 

• A agitação constitui uma solicitação cíclica, pelo que o carregamento não tem sempre o 
mesmo sentido. Assim, o eventual efeito de arco, de transmissão das cargas até à 
fundação, que se forma num dos sentidos é anulado quando o sentido do carregamento se 
inverte. Este é um factor adicional de instabilidade estrutural; 

• Os materiais finos nas camadas subjacentes têm uma influência negativa na fórmula da 
estabilidade proposta por Van der Meer9, daí que seja necessário conceder um acréscimo 
de segurança. 

                                                      
9 As fórmulas de Van der Meer dependem do nível de estragos admissíveis, quantificados pela máxima área erodida do 
talude, medida em perfil. O peso dos blocos dimensionados com base nestas fórmulas são inversamente proporcionais ao 
nível de estragos admissíveis. Assim, a área erodida correspondente à fuga de elementos finos não é quantificada, pelo que o 
verdadeiro nível de estragos é maior do que o considerado no cálculo do peso dos blocos. 



Análise dos Processos de Rotura e de Escoamento em Quebramares de Taludes 

33 

Com efeito, as recentes regras do Coastal Engineering Manual (CEM, 2006b) postulam que o 
quociente entre o peso dos blocos do manto resistente (W) e o peso da primeira camada de filtro (W’) 
deverá estar compreendido entre 10 e 25, ou seja, W/W’≈10~25 (figura 5.9). Isto corresponde a um 
quociente de diâmetros entre 2 e 3, ao invés de 5, indicado por Terzaghi. 

 

 
Figura 5.9 – Secção com três camadas, recomendada para situações de galgamentos moderados, CEM (2006b). 
(W representa o peso de cada bloco do manto resistente, H a altura de onda e r a espessura média da camada). 

 
Todavia, existem outras abordagens. Segundo BAJPAI (citado em TAVEIRA-PINTO, 2006), o peso 
de um bloco de cada camada não deve ser inferior a um vigésimo do peso de cada camada que lhe fica 
imediatamente acima. No caso de um manto de tetrápodes, este valor é actualizado para um décimo. 

De acordo também com OORSCHOT (citado em TAVEIRA-PINTO, 2006), a relação entre o peso de 
um bloco de uma camada de enrocamento e o peso de um bloco da camada inferior, constituído do 
mesmo material, deverá estar compreendido entre 25 e 30. O mesmo autor indica que a relação entre 
os pesos de um bloco de betão do manto resistente, W, e os blocos da camada de filtro subjacente, Wf, 
deverá ser: 

• Manto resistente com cubos: 

f
e

r WW ×≤ 30
γ
γ

 

(5.21) 

• Manto resistente com dolos ou tetrápodes: 

f
e

r WW ×≤ 15
γ
γ

 

(5.22) 

em que γr e γe representam os pesos volúmicos do betão e do enrocamento, respectivamente. 

Por sua vez, LEE (citado em TAVEIRA-PINTO, 2006) sugere que as dimensões dos blocos 
constituintes da camada de filtro e do núcleo devem verificar as seguintes relações:  

5
85

15 <
N

F

D

D

 
(5.23) 

204
15

15 <<
N

F

D

D

 
(5.24) 

25
50

50 <
N

F

D

D

 
(5.25) 



Análise dos Processos de Rotura e de Escoamento em Quebramares de Taludes 

34 

285 >
v

F

D

D

 
(5.26) 

em que os índices F e N se referem, respectivamente, ao filtro e ao núcleo; D15, D85 e D50 representam 
os pesos dos 15%, 85% e 50% mais finos de uma amostra de enrocamento e Dv representa a máxima 
dimensão dos vazios no manto resistente. 

FOOKES e POOLE (citados em TAVEIRA-PINTO, 2006) sugerem ainda que os blocos dos filtros 
devem ter uma forma prismática, verificando-se a seguinte relação: 

mínmáx DD 2<
 

(5.27) 

eDmáx 1.0<
 

(5.28) 

em que Dmáx representa a dimensão máxima dos blocos, Dmín a respectiva dimensão mínima e e a 
espessura da camada de filtro. 

Os mesmos autores indicam ainda que os blocos constituintes do núcleo devem ter uma forma 
prismática, evitando-se a utilização de blocos com superfícies angulosas e verificando-se as seguintes 
relações: 

  mínmáx DD 5.2<
 

(5.29) 

eDmáx 5.0<
 

(5.30) 

No quadro 5.2 apresenta-se um resumo das regras de construção de um filtro, indicadas pelos vários 
autores. 

Um filtro granular apresenta como principais vantagens a sua capacidade de adaptação aquando da 
ocorrência de assentamentos da estrutura, sem danificar o filtro; a inexistência de juntas estruturais; a 
facilidade de remoção após ser colocado em obra, através de processos de dragagem. Porém, a falta de 
coerência estrutural faz com que não se consiga aplicar em taludes muito inclinados, assim como a 
elevada quantidade de material necessária para materializar cada uma das camadas, faz com que a sua 
aplicação seja bastante onerosa, caso se cumpram as regras estipuladas por Terzaghi.  

Os geossintéticos têm a principal vantagem de serem leves e aplicáveis em taludes muito inclinados. 
Todavia, a dificuldade de remoção após serem instalados, a presença de locais frágeis como as juntas 
estruturais e a vulnerabilidade ao punçoamento fazem com que a sua aplicação apresente restrições. 
Além disso, quando incorrectamente aplicado, o filtro geotêxtil pode gerar instabilidades noutros 
elementos estruturais. Contudo esta instabilidade não é imputável ao material mas sim à falta de 
cuidado no seu manuseamento e/ou dimensionamento (NEVES, 2003). 

Apesar de serem materiais duráveis, os geossintéticos também estão sujeitos a deterioração. Segundo 
ANGREMOND (2001), os geossintéticos não devem ser considerados seguros para períodos de 
retorno superior a 200 anos. 
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Quadro 5.2 – Síntese das regras dos filtros. 

Função / Aplicação Expressão Expressão 

TERZAGHI   

Garantia de estabilidade 54
85

15 ≈<
B

F

d

d  (5.18) 

Garantia de permeabilidade 54
15

15 ≈>
B

F

d

d
 (5.19) 

Garantia de estabilidade interna 10
10

60 <
d

d
 (5.20) 

CEM, 2006   

 2510
'

≈=
W

W   

BAJPAI   

Camadas em geral WW
20

1
'≥   

Manto de tetrápodes WW
10

1
'≥   

OORSCHOT   

Manto resistente com cubos f
e

r WW ×≤ 30
γ
γ  (5.21) 

Manto resistente com dolos ou tetrápodes f
e

r WW ×≤ 15
γ
γ  (5.22) 

LEE   

 5
85

15 <
N

F

D

D

 
(5.23) 

 204
15

15 <<
N

F

D

D

 
(5.24) 

 25
50

50 <
N

F

D

D

 
(5.25) 

 285 >
v

F

D

D

 
(5.26) 

FOOKES e POOLE   

Camadas de filtro mínmáx DD 2<
 

(5.27) 

Camadas de Filtro eDmáx 1.0<
 

(5.28) 

Núcleo mínmáx DD 5.2<
 

(5.29) 

Núcleo eDmáx 5.0<
 

(5.30) 
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6 

MODOS DE ROTURA EM 
QUEBRAMARES DE TALUDES 

 

 

6.1 ACÇÕES 

A principal função de um quebramar de taludes é dissipar a energia das ondas incidentes, em grande 
parte ao possibilitar a rebentação sobre os seus taludes. O carácter aleatório e dinâmico da agitação faz 
com que se criem determinados mecanismos que, no limite, podem conduzir a estrutura solicitada à 
rotura. É essencial deter o maior conhecimento possível sobre esses fenómenos, de modo a que a 
dissipação de energia ocorra de forma eficaz, mas também de forma segura para a estrutura.  

Com o espraiamento a água sobe pelo talude, atingindo uma cota máxima. A partir desta cota, pela 
força da gravidade, a água desce o talude (refluxo), ocorrendo infiltração de água através dos blocos 
do manto resistente, em direcção às camadas dos filtros. Seguidamente ocorre a saída da água 
infiltrada, após a qual surge uma nova onda, ocorrendo o seu espraiamento. O espraiamento e o 
refluxo (figura 6.1) são tanto mais extensos quanto mais impermeável e liso for o talude em questão. 
Já a subida do nível freático no interior da estrutura depende essencialmente da sua permeabilidade. 
Estes processos estão esquematizados nas figuras 6.1 e 6.2. 

 

 
Figura 6.1 – Representação esquemática do espraiamento e refluxo de uma onda (adaptado de CEM, 2006b). 
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Figura 6.2 – Representação esquemática da subida do nível freático no interior de uma estrutura de taludes, em 

função da sua permeabilidade (adaptado de CEM, 2006b). 

 
Os mecanismos de interacção promovidos directamente pela ondulação estão representados na figura 
6.3 e identificados pelas letras A a H. Nos próximos parágrafos é efectuada uma breve explicação de 
cada um destes mecanismos, TAVEIRA-PINTO (2006).  

Com o refluxo e em taludes rugosos geram-se forças de arrastamento, de inércia e impulsos verticais: 
mecanismo A. A água que se tinha infiltrado pode não sair imediatamente do talude, dependendo da 
geometria e permeabilidade dos materiais atravessados. Por outro lado, a área de infiltração da água é 
maior que a área de saída, razão pela qual estes dois fenómenos conduzem ao aumento do nível 
freático no interior da estrutura, o que, associado ao fenómeno de refluxo, pode gerar pressões 
negativas sobre o revestimento do talude: mecanismo B.  

Com a aproximação de uma nova onda, ocorre um aumento das pressões sob esta onda, aumento que 
pode ser transmitido sob o revestimento do talude da frente da onda, resultando em pressões verticais 
ascendentes: mecanismo C. Este aumento das pressões introduz mudanças significativas no campo de 
velocidades daquela região: mecanismo D. 

Caso a rebentação ocorra no manto resistente, acontece um forte impacto e consequente aumento 
brusco das pressões. Estas pressões propagam-se às camadas inferiores, resultando em pressões 
ascendentes de curta duração: mecanismo E. Posteriormente, este fenómeno estende-se até às 
camadas superficiais: mecanismo F. 

Durante o fenómeno de rebentação, ocorrem oscilações do ar “preso” sob a onda, responsável pela 
geração de pressões inferiores à pressão atmosférica: mecanismo G. Após a rebentação, ocorre o 
espraiamento, durante o qual se geram forças de arrastamento, de inércia e de levantamento: 
mecanismo H.   
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Figura 6.3 – Representação esquemática de mecanismos de interacção de quebramares de taludes (TAVEIRA-

PINTO, 2006). 

 
 
 
6.2 MODOS DE ROTURA DE QUEBRAMARES DE TALUDES  

6.2.1 DEFINIÇÃO DE ROTURA 

O termo rotura  utilizado neste trabalho deverá ser entendido num sentido lato, indo de encontro ao 
significado da terminologia inglesa failure. De facto, o termo rotura não deverá querer indicar 
objectivamente o colapso total ou parcial de determinada estrutura. Esse sentido, embora bastante 
conciso, peca por não ter a precisão suficiente quando se trata de estruturas costeiras. De acordo com o 
CEM (2006a) o termo rotura deverá ser considerado como um sinónimo de avaria, ou estrago, que 
origina um comportamento ou funcionalidade da estrutura abaixo do mínimo expectável, segundo os 
pressupostos de projecto. Neste sentido, um colapso parcial da estrutura pode ser encarado, em 
determinados casos, não como uma rotura mas como um simples estrago, desde que a estrutura 
continue a cumprir os seus propósitos mínimos de projecto.  

Por outras palavras, de acordo com CIRIA et al. (2006), a rotura de uma estrutura costeira acontece 
quando a resposta da estrutura excede um certo valor limite indicador do seu desempenho, valor esse 
estipulado à priori. A rotura caracteriza-se assim através de um aumento relativamente grande da 
resposta da estrutura, em consequência de um incremento da solicitação relativamente pequeno. 
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ANGREMOND (2001) indica que a rotura de um quebramar ocorre quando este perde alguma das 
suas funcionalidades específicas. Na maioria dos casos, a função de protecção é a mais importante, 
pelo que a rotura está tipicamente relacionada com algum dano que conduz a uma penetração 
indesejada da agitação no interior da zona abrigada do porto, do que resulta um estrago ou falha 
operacional e/ou estrutural. 

De um modo geral, a palavra rotura deixa de estar unicamente associada aos Estados Limites Últimos, 
passando também a estar relacionada com os Estados Limites de Utilização. 

A rotura de estruturas costeiras pode ocorrer devido às seguintes razões: 

• Falha de projecto, que ocorre quando toda ou parte da estrutura (incluindo a fundação), 
não consegue suportar as solicitações, de acordo com os critérios de projecto. Também é 
considerada falha de projecto quando a estrutura não se comporta como previsto em fase 
de projecto; 

• Excedência de carga, que acontece quando as solicitações admitidas em fase de projecto 
são excedidas; 

• Falha de construção, que ocorre devido a maus procedimentos de construção ou a 
materiais de qualidade deficiente; 

• Falha por falta de manutenção da estrutura e consequente deterioração natural. 

Note-se que os métodos inovadores de dimensionamento de estruturas costeiras são os mais 
susceptíveis de vir a causar falhas de projecto, devido à falta de experiência em obras semelhantes. 

 

 

6.2.2 MODOS DE ROTURA 

A denominação modos de rotura é atribuída aos mecanismos que conduzem à referida definição de 
rotura acima mencionada. Os modos de rotura manifestam-se geralmente através de movimentos e/ou 
assentamentos da estrutura. 

De acordo com BURCHARTH (1992), TOMASICCHIO (2001) e CIRIA et al. (2006) nos 
quebramares de taludes podem identificar-se os seguintes modos de rotura, tal como ilustrado nas 
figuras 6.4 e 6.5: 

• Arrastamento de blocos do manto resistente (instabilidade hidráulica); 
• Galgamento; 
• Erosão ou quebra dos elementos do manto resistente do talude anterior; 
• Erosão dos elementos do manto resistente do talude posterior; 
• Deslocamento ou rotura do maciço do coroamento;  
• Erosão interna do núcleo ou das camadas de filtro (Piping); 
• Instabilidade das camadas de filtro; 
• Erosão da base da fundação do talude e da risberma;  
• Erosão da berma do talude;  
• Deslizamentos; 
• Deslocamento de toda ou parte da estrutura;  
• Rotura ou cedência da fundação (rotura geotécnica ou liquefacção); 
• Assentamento excessivo da fundação;  
• Assentamento excessivo do núcleo; 
• Colisão de navios; 
• Colisão de massas de gelo. 
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Figura 6.4 – Modos de rotura em estruturas costeiras, adaptado de CIRIA et al. (2006). 

 

 
Figura 6.5 – Modos de rotura, BURCHARTH (1992). 



Análise dos Processos de Rotura e de Escoamento em Quebramares de Taludes 

42 

6.2.3 BREVE EXPLICAÇÃO DOS MODOS DE ROTURA  

Quer o CEM (2006a), quer CIRIA et al. (2006) apresentam uma série de figuras elucidativas e 
esclarecedoras de grande parte destes modos de rotura, que são avaliadas seguidamente, mais em 
pormenor. O nível da água do mar está representado pela abreviatura NAM. 

 
Instabilidade Hidráulica 

A instabilidade hidráulica10 do manto resistente ocorre tendencialmente segundo a sequência indicada 
na figura 6.6, isto é, a instabilidade inicia-se com o deslocamento de blocos localizados perto do nível 
médio da água do mar (parte activa), formando-se um novo perfil em forma de “S”. Isto pode levar a 
que as camadas do filtro e o núcleo fiquem expostas, o que conduzirá à sua erosão, podendo ocorrer 
também a destruição do coroamento da estrutura. 

 

 
Figura 6.6 – Instabilidade hidráulica do manto resistente (CEM, 2006a). 

 
A probabilidade de ocorrência de uma instabilidade hidráulica é maior nos taludes mais inclinados, 
uma vez que a componente normal do peso dos blocos (força estabilizadora) diminui com a inclinação. 
Esta situação agrava-se se o manto resistente for constituído por blocos colocados aleatoriamente. Nos 
taludes mais inclinados a instabilidade surge devido ao deslocamento súbito de grandes porções do 
manto e consequente erosão das camadas subjacentes, tal como ilustrado na figura 6.7. 

 

 
Figura 6.7 – Instabilidade hidráulica em taludes inclinados (CEM, 2006a). 

 
Os deslocamentos do manto resistente podem levar a que se inicie a erosão das camadas de filtro e do 
núcleo da estrutura. Isto pode conduzir à perda do suporte da superestrutura e consequente rotação no 
sentido do paramento anterior, figura 6.8. 

                                                      
10 Instabilidade hidráulica corresponde à instabilidade causada pela acção da água, neste caso pela agitação, pelas marés, 
pelas correntes, etc. 
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Figura 6.8 – Rotação da superestrutura no sentido do paramento anterior (CEM, 2006a). 

 
Galgamento 

Os galgamentos são uma das principais causas de estragos nos quebramares de taludes, na medida em 
que provocam erosão do coroamento da estrutura, impelindo os blocos no sentido do escoamento e 
consequente arrastamento de materiais mais finos. A estrutura tende a adquirir uma forma achatada, tal 
como exemplificado na figura 6.9. O volume de água aceitável que  pode galgar a estrutura dependerá 
da capacidade de suportar grandes velocidades e da robustez da coroamento da estrutura.  

 

 
Figura 6.9 – Erosão do coroamento e do paramento posterior, devido a galgamentos (CEM, 2006a). 

 
Erosão do Paramento Posterior e Deslizamento da Superestrutura 

Caso exista superestrutura, os galgamentos tendem a erodir o paramento posterior. O deslocamento 
introduzido nos blocos deste paramento pode descalçar a superestrutura conduzindo ao seu 
deslizamento (figura 6.10). 

 

 
Figura 6.10 – Erosão do paramento posterior devido a galgamentos (CEM, 2006a). 

 

Por outro lado, a colisão do jacto contra o deflector pode conduzir ao deslizamento da superestrutura. 
Tal situação é possível desde que a força horizontal provocada pela colisão da onda exceda a força de 
atrito na base da superestrutura (figura 6.11). Repetidas colisões e insuficiente atrito na base da 
superestrutura pode levar a grandes deslocamentos, o que poderá causar a rotação da superestrutura. 
Note-se que o encaixe da superestrutura noutras camadas é benéfico para a segurança ao deslizamento. 
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Figura 6.11 – Deslize da superestrutura devido à acção da agitação (CEM, 2006a). 

 
A situação de instabilidade hidráulica apresentada na figura 6.6, com a formação de um novo perfil em 
forma de “S”, associada à quebra de blocos do manto resistente, conduz a que a superestrutura fique 
exposta a maiores impactos de ondas e a maiores pressões ascendentes, pois ficou menos protegida 
pelo manto resistente. Esta situação diminui a segurança da superestrutura, podendo ocorrer o seu 
deslizamento ou mesmo quebra, tal como é ilustrado pela sequência da figura 6.12. 

 

 
Figura 6.12 – Instabilidade hidráulica e/ou rotura de blocos do manto resistente, conduzindo a superestrutura à 

rotura (CEM, 2006a). 

 
 
Erosão Interna ou Piping 

Outra situação causadora de danos na estrutura é o fenómeno de erosão interna. A agitação induz 
elevados gradientes nas camadas da estrutura, conduzindo à sua erosão. Esta situação é especialmente 
preocupante quando existe uma camada mais permeável entre o núcleo e a superestrutura, o que faz 
com que o escoamento se concentre nesta camada, levando ao arrastamento dos materiais mais finos e 
consequente criação de cavidades no interior do esqueleto granular – erosão interna. Esta situação se 
se prolongar no tempo, conduz à perda de suporte da superestrutura podendo provocar a sua rotura 
(figura 6.13). 

 

 
Figura 6.13 – Arrastamento de finos sob a superestrutura (CEM, 2006a). 
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Caso a lei dos filtros não seja cumprida pode ocorrer uma situação semelhante de erosão interna no 
paramento anterior. A acção das ondas gera grandes gradientes hidráulicos, o que associado ao 
dimensionamento incorrecto ou à deficiente construção das camadas de filtro, conduz ao arrastamento 
dos elementos mais finos das camadas subjacentes e consequente aparecimento de cavidades nestas 
camadas (figura 6.14). Estas podem conduzir ao colapso local da estrutura, por falta de suporte. 

 

 
Figura 6.14 – Arrastamento de materiais finos (CEM, 2006a). 

 
 
Erosão da Base da Estrutura 

A erosão da risberma é uma situação que deverá ser sempre acautelada, na medida em que esta é uma 
zona da estrutura que garante também a estabilidade ao manto resistente e que, regra geral, está 
permanentemente submersa, o que dificulta a sua monitorização. A erosão inicia-se pelo topo mais 
desprotegido da risberma, progredindo em direcção à base do manto resistente. Tal como ilustrado na 
figura 6.15 este tipo de erosão conduz à perda de suporte do manto resistente e consequente 
deslizamento. 

 

 
Figura 6.15 – Rotura por erosão da risberma (CEM, 2006a). 

 
Situação semelhante à enunciada anteriormente é a que ocorre quando a agitação e/ou as correntes 
promovem a erosão junto à fundação da estrutura. Ocorre uma escavação na base da fundação, que 
retira peso de solo, diminuindo as forças estabilizadoras do talude. Criam-se condições propícias à 
formação de uma cunha de rotura, que intercepta o manto resistente, figura 6.16. Segundo 
ANGREMOND (2001), de forma a prevenir este tipo de erosão, a risberma da estrutura deverá ter um 
comprimento nunca inferior a 5 a 10m, dependendo das condições de agitação locais.   

 

 
Figura 6.16 – Movimentação do manto resistente devido a erosão da fundação (CEM, 2006a). 
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Deslizamentos 

Na grande maioria das vezes as cunhas de rotura são o resultado de insuficiente capacidade de carga 
das fundações, causadas por solicitações extremas desconhecidas ou pela degradação da capacidade 
resistente do solo. Geralmente estas roturas manifestam-se através de assentamentos pronunciados e 
estragos ou mesmo pelo colapso das estruturas. 

A acção directa das ondas num talude permeável aumenta as forças instabilizadoras. O espraiamento 
representa uma solicitação extra e gera na estrutura flutuações nas pressões neutras e gradientes 
hidráulicos. Tanto as marés como a ondulação criam gradientes de pressão neutra no solo de fundação.  

O espraiamento quando atinge o deflector da superestrutura gera neste forças elevadas, que associadas 
às elevadas pressões neutras criadas pela rebentação, fazem com que as tensões efectivas se dissipem, 
conduzindo à formação de uma cunha de rotura sob a superestrutura (figura 6.17, do lado esquerdo). 
Por outro lado, a ocorrência de rebentação sob o manto resistente, como já foi dito gera elevadas 
pressões neutras na estrutura, reduzindo a sua resistência. Quando o solo de fundação é pobre, ou seja, 
tem baixa resistência (reduzido ângulo de atrito e/ou baixa coesão), isso pode conduzir à formação de 
cunhas de rotura que se propagam em profundidade, interceptando quer o manto resistente quer o solo 
de fundação, tal como indicado na figura 6.17, do lado direito. 

 

 
Figura 6.17 – Deslizamentos da estrutura (CEM, 2006a). 

 
O deslizamento de taludes raramente ocorre nos quebramares de taludes tradicionais. Geralmente a 
instabilidade surge apenas se a estrutura está fundada em solos fracos ou em solos com um estrato 
muito mais fraco, de modo que a superfície de rotura o possa atravessar. Em quebramares muito 
grandes, com taludes bastante inclinados, o deslizamento dos taludes verifica-se especialmente quando 
ocorrem sismos, devido às acelerações horizontais geradas. 

Especial atenção deverá ser dada à rotura relacionada com o escorregamento de camadas existentes 
sob outra camada, entre as quais existe uma redução da resistência ao corte. Este fenómeno pode 
ocorrer quando as camadas são constituídas por materiais de diferentes tamanhos e formas, 
especialmente quando estes são pouco graduados, ou seja, quando o fuso granulométrico é muito 
apertado. Estas situações podem ocorrer em especial entre o manto resistente e as camadas de filtro, 
sendo que a situação se agrava quando são aplicados geotêxteis nestas interfaces, CEM (2006a). 

Quando a fundação de determinada estrutura costeira é do tipo rochoso e a risberma (ou simplesmente 
a base da estrutura) encontra-se sujeita à rebentação das ondas (baixa profundidade de água ou grande 
amplitude de marés), surge um novo tipo de instabilidade potencial: o deslizamento de blocos sobre a 
rocha de fundação, figura 6.18. A menos que os blocos desta zona da estrutura sejam bastante mais 
pesados do que os típicos blocos da base da fundação (e mesmo mais pesados que os blocos do manto 
resistente), a falta de imbricamento na fundação, aliada às forças geradas na zona de rebentação, pode 
fazer com que ocorram deslocamentos, que instabilizam o manto resistente e toda a estrutura em geral.  
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No caso de fundos rochosos bastante lisos é necessário criar trincheiras para manter os blocos no seu 
lugar, ou então, alternativamente, colocar ancoragens naqueles blocos. 

 

 
Figura 6.18 – Instabilidade da risberma em fundações rochosas (CEM, 2006a). 

 
CIRIA et al. (2006) e ANGREMOND (2001) fazem também referência ao deslizamento pela base da 
estrutura. Pode-se dizer que são necessárias forças horizontais colossais para que tal ocorra, mesmo 
que a fronteira da estrutura com o solo de fundação tenha uma baixa resistência ao corte. Este modo de 
rotura será mais plausível no caso de não existirem impulsos hidrostáticos da mesma ordem de 
grandeza em ambos os paramentos da estrutura, o que não é de todo normal em quebramares de 
taludes. Este modo de rotura será mais provável que ocorra em estruturas de protecção de terrenos 
abaixo do nível da água do mar, ou seja, estruturas do tipo dique. 

 
Liquefacção 

A possibilidade de liquefacção do solo de fundação deverá ser averiguada cuidadosamente. A 
rebentação das ondas junto da fundação pode conduzir ao aumento da pressão neutra, de tal forma que 
esta anula as tensões efectivas, causando a chamada liquefacção do solo. Ora, numa situação destas, o 
solo comporta-se como um líquido, o que conduz ao afundamento dos blocos nele assente, como por 
exemplo dos blocos que compõem a risberma. Uma situação destas retiraria o suporte ao manto 
resistente fazendo com que este deslizasse pelo talude (figura 6.19). Embora com um período de 
recorrência muito menor, os sismos também podem promover a liquefacção do solo de fundação, o 
que acresce a responsabilidade de averiguação de tais situações. 

 

 
Figura 6.19 – Afundamento de blocos devido a liquefacção (CEM, 2006a). 

 
Assentamentos 

Após ter sido mencionada a importância da qualidade e/ou natureza do solo de fundação, no que 
concerne à estabilidade do manto resistente, é importante também abordar a vertente relacionada com 
os assentamentos que a estrutura terá durante a sua vida, figura 6.20.  
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Figura 6.20 – Ilustração alusiva à rotura por assentamentos excessivos (CEM, 2006a). 

 
Este problema só faz sentido se a fundação não for rochosa e a estrutura for construída com blocos 
colocados de uma forma não padronizada, que é a situação mais tradicional nos quebramares de 
taludes. 

É sabido que quer o solo de fundação, quer os blocos ou materiais utilizados na execução da estrutura 
terão assentamentos.  

O solo de fundação é o responsável por uma grande percentagem dos assentamentos, por um lado por 
ser tipicamente constituído por solos aluvionares que, ao experimentarem um novo e maior estado de 
tensão, irão sofrer consolidação. Por outro lado, é um solo de pior qualidade relativamente à estrutura 
costeira a construir, que será realizada com solos seleccionados. 

Os blocos que constituem a estrutura também sofrerão assentamentos, ainda que muito mais 
moderados. As solicitações de que serão alvo fazem com que a estrutura encontre um novo estado de 
maior organização. Segundo CIRIA et al. (2006) esse assentamento corresponde a certa de 5 a 10% da 
altura da estrutura, no caso de quebramares de taludes. 

Urge, por isso, controlar todos estes assentamentos, mantendo-os dentro de limites aceitáveis, de 
acordo com as funções a desempenhar. Por exemplo, há que acautelar se a cota de coroamento não 
diminui excessivamente, de tal forma que os galgamentos aumentem para além do estipulado como 
mínimo aceitável em projecto. Por outro lado, os assentamentos diferenciais são também 
preocupantes, na medida em que podem provocar a rotura da superestrutura e das infraestruturas nela 
assentes, como condutas ou cabos. Os assentamentos podem também criar zonas de fragilidade do 
manto resistente, conduzindo a roturas futuras. 

 
Quebra de Blocos 

De referir ainda dois modos de rotura não menos importantes, que são a quebra e a deterioração dos 
blocos que compõem o manto resistente. 

Um bloco quebra quando os esforços causados pelo seu peso próprio e pela acção das ondas excedem 
o esforço resistente do betão. Os fragmentos resultantes terão menor peso que o bloco inicial, logo 
serão menos estáveis às acções, resultando uma diminuição do comportamento da estrutura. Segundo 
o CEM (2006a), a ruína de um manto resistente ocorre se mais de 15% dos blocos que o compõem se 
partirem. Nas figuras 6.21, 6.22 e 6.23 apresentam-se exemplos de blocos partidos. Note-se que nos 
últimos anos a ocorrência de alguns acidentes com este modo de ruína levou a que se tenham preterido 
os blocos tipo Dolo ou tipo Tetrápode, em detrimento de blocos cúbicos, devido a estes concederem 
maior robustez e resistência à estrutura.  

De facto, os Dolos e os Tetrápodes por serem menos robustos quebram-se com maior facilidade do 
que por exemplo os blocos cúbicos. Para agravar essa fragilidade, os fragmentos dos blocos 
quebrados, por serem menos estáveis às solicitações, acabam por funcionar como verdadeiros 
projécteis arremessados contra os blocos intactos, sendo uma causa frequente da sua rotura. 



Análise dos Processos de Rotura e de Escoamento em Quebramares de Taludes 

49 

 
Figura 6.21 – Tetrápodes partidos, localizados no Quebramar Norte do Porto de Leixões, IHRH (2004). 

 

 
Figura 6.22 – Parte de Tetrápode, localizados no Quebramar Norte do Porto de Leixões, IHRH (2004). 
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Figura 6.23 – Exemplo de um Dolo partido (CEM, 2006a). 

 
Deterioração de Blocos 

As variações de temperatura (incluindo os ciclos de aquecimento e arrefecimento), a abrasão pelo 
contacto com outros blocos e mesmo as reacções químicas causadas pela água salgada, conduzem à 
deterioração das propriedades resistentes tanto dos blocos de betão, como dos blocos de pedra 
naturais. A deterioração resulta assim num acréscimo do risco de perda de massa dos blocos (por 
quebra das peças) e por conseguinte numa diminuição da eficiência e estabilidade hidráulica da 
estrutura. Nas figuras 6.24 e 6.25 apresentam-se exemplos de deterioração de blocos. 

 

 
Figura 6.24 – Exemplo da deterioração natural de um manto resistente de enrocamento (CEM, 2006a). 
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Figura 6.25 – Exemplo de deterioração de um manto de blocos de betão (CEM, 2006a). 

 
Colisão de Massas de Gelo e de Navios 

De acordo com CIRIA et al. (2006), a colisão de corpos flutuantes (navios, massas de gelo, etc.) 
contra a estrutura é também uma forma de causar danos, podendo conduzir à diminuição do 
comportamento da estrutura, ou seja, constituem modos de rotura. 

A colisão de uma massa de gelo só é plausível em regiões onde o clima permita tal situação. Já a 
colisão de navios é uma solicitação a ter em conta em todos os casos de estudo.    

 

ANGREMOND (2001) faz referência à lacuna cometida pelas principais fontes no que se refere à 
ausência dos modos de rotura causados por mecanismos tridimensionais. Todavia, esses modos de 
rotura são casos mais complexos, em tudo semelhantes aos enunciados a duas dimensões. 

Resumindo, pode-se dizer que a estabilidade de todas as partes constituintes de um quebramar é 
deveras importante para a sua resistência global. Todavia a parte que é mais solicitada e que dela 
depende toda a coesão e robustez da estrutura é o manto resistente. 

Segundo MCCONNELL (1998) são seis as causas que levam à rotura do manto resistente, quando são 
excedidos valores-limite: 

• Pressões ascendentes;  
• Deslizamentos;  
• Impacto das ondas ou rebentação;  
• Erosão da base da estrutura;  
• Galgamentos; 
• Rotura geotécnica ou perda de capacidade de fundação. 
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Segundo BURCHARTH (citado em CEM, 2006a), existem quatro mecanismos de rotura que afectam, 
em geral, o manto resistente (figura 6.26): 

• Quebra de blocos devido a movimentos rápidos descendentes e ascendentes - A; 
• Rotação e consequente deslocamento descendente no talude, durante o refluxo - B; 
• Rotação e consequente deslocamento ascendente no talude, durante o espraiamento - C; 
• Deslizamento de vários blocos durante o refluxo - D. 

 

 
Figura 6.26 – Modos de rotura que, em geral, afectam o manto resistente, BURCHARTH, citado em CEM 

(2006b). 

 
Os modos de rotura enunciados não têm todos igual importância. Cabe ao projectista identificar e 
ordenar qual o comportamento que a estrutura deverá ter durante a sua vida e com isso salvaguardar, 
de modo distinto, a estrutura aos diversos modos de rotura. 

Os galgamentos poderão ser admissíveis, desde que não excedam os limites estabelecidos, de forma a 
não inviabilizar o propósito da construção da estrutura. O mesmo se passa com o movimento de blocos 
num quebramar do tipo berma, em que estes são admissíveis mas apenas dentro de certos limites. 

Por sua vez, a colisão de corpos flutuantes, como navios ou massas de gelo, deverão ser encarados 
como um estado limite último, desde que sejam plausíveis e dada a sua localização. Todavia existem 
outros modos de rotura, como a liquefacção do solo de fundação, que são de todo inadmissíveis que 
possam vir a acontecer, razão pela qual deverá ser averiguada essa forma de rotura.  

Há também que ter em atenção que o dimensionamento de estruturas costeiras reveste-se de muitas 
dificuldades, não bastando assegurar os modos de rotura enunciados. O problema reveste-se de muitas 
imprecisões e de algum empirismo. Segundo ANGREMOND (2001), no que diz respeito à solicitação, 
a maior probabilidade de rotura reside na incerteza do clima de agitação a que a estrutura irá ser 
sujeita. Em relação à estabilidade estrutural, a maior probabilidade de rotura reside na imprecisão do 
diâmetro nominal do enrocamento do manto resistente, d50. 
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6.3 ESCOAMENTOS INTERIORES EM QUEBRAMARES DE TALUDES  

6.3.1 INTRODUÇÃO 

No ponto anterior ficou bem patente a ideia de que os fenómenos associados ao escoamento interior 
nas estruturas costeiras são um importante aspecto causador de roturas. Os fenómenos de rebentação e 
espraiamento constituem a principal solicitação de que as estruturas costeiras são alvo. Estes causam 
elevadas pressões descendentes junto das fronteiras sólidas, gerando elevadas pressões neutras e 
consequentemente reduzem de forma drástica as tensões efectivas, reduzindo por isso a segurança da 
estrutura. 

Através deste mecanismo de alívio das tensões efectivas podem surgir vários modos de rotura 
mencionados no ponto anterior, dos quais se indicam alguns exemplos: 

• Deslizamentos; 
• Migração de materiais finos, piping e instabilidade das camadas de filtro – as elevadas 

pressões neutras produzem gradientes hidráulicos críticos, com velocidades capazes de 
desencadear a migração de materiais finos, e abertura de canais no interior da própria 
estrutura dos materiais. Este transporte de materiais pode causar assentamentos 
localizados da estrutura. 

• Liquefacção do solo de fundação – a liquefacção em qualquer estrato fino sob uma 
estrutura de enrocamento pode ser condicionante para a estabilidade da risberma e 
consequentemente do manto resistente (CIRIA et al., 2006). As cargas cíclicas, como os 
sismos, são também geradoras de excessos de pressão neutra.  

HARLOW, citado em TROCH (2002), após ter analisado uma série de roturas em quebramares de 
taludes, concluiu que na maioria dos casos essas roturas se deveram a pressões neutras muito elevadas 
no interior do núcleo das estruturas.  

Na figura 6.27 apresentam-se os padrões dos campos de velocidades que tradicionalmente se verificam 
no interior de um quebramar de taludes, durante o refluxo e o espraiamento da água. 

 

 
Figura 6.27 – Campos de velocidades verificados no interior de quebramares de taludes, através de simulação 

numérica (BARENDS et al. (1983), citado em CEM (2006b)). 
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De seguida mencionam-se dois trabalhos, que se considera serem interessantes para o contexto desta 
dissertação e que resumem o estado actual de conhecimentos sobre este tema.  

 
 
6.3.2 NÍVEL DE ÁGUA INDUZIDO PELA AGITAÇÃO, EM ESTRUTURAS DE ENROCAMENTO 

BARENDS (1988), citado em CEM (2006b), apresenta uma metodologia de cálculo para estimar a 
cota máxima atingida pelo nível freático, no interior de uma estrutura de enrocamento, quando 
atingida pela agitação marítima. O nível freático atingido é superior ao nível médio da água do mar, 
essencialmente porque a entrada de água na estrutura ocorre através de uma área bastante maior do 
que a saída. A saída ocorre de forma mais concentrada, mais próxima da base da estrutura, enquanto a 
entrada da água ocorre ao longo de toda a superfície exposta à agitação. Além do mais, o fluxo de 
entrada tem maior duração do que a saída, CEM (2006b). 

O método utilizado por BARENDS é baseado na linearização da equação de Forchheimer e no 
pressuposto de que o armazenamento de água devido à subida do nível freático é preponderante face 
ao armazenamento de água relacionado com a compressibilidade da estrutura sólida do solo. 

 

 
Figura 6.28 – Altura de água induzida pela agitação, em estruturas de enrocamento (BARENDS (1988), citado 

em CEM (2006b)). 
 
Para a determinação da altura do nível freático, s, são utilizadas as expressões seguintes, de acordo 
com a figura 6.28: 

( ) 11 −+= F
d

s ξ  (6.1) 

( ) 11 −+= F
H

s ξ  (6.2) 
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ξ
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1.0 2
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(6.3) 

n

ckdT
5.0=λ

 

(6.4) 

em que H representa a altura de onda incidente, d a profundidade de água, n a porosidade da estrutura, 
c um factor de infiltração (sendo o valor aconselhado igual a 1.3), α  o ângulo do talude, k a 
permeabilidade média, T o período da onda e F uma função que depende das condições de escoamento 
no paramento posterior e que está representada no diagrama da figura 6.29. O parâmetro b da figura 
6.28 define a posição do nível máximo da água no caso do paramento posterior ser aberto. Note-se 
que, na figura 6.29, L representa a largura da estrutura à cota em estudo e λ  é obtido a partir da 
expressão (6.4). 
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A expressão 6.1 é válida para ondas de grande amplitude, ou seja, dH ≤ .  

A expressão 6.2 é válida para ondas de pequena amplitude, ou seja, dH << .  

 

 
Figura 6.29 – Diagrama de representação da função F e do parâmetro b (BARENDS, 1988, citado em CEM, 

2006b). 

 
6.3.3 GRADIENTES HORIZONTAIS DE PRESSÕES NEUTRAS SOBRE O NÚCLEO DE QUEBRAMARES DE TALUDES 

A análise teórica da atenuação das pressões neutras em meios porosos foi iniciada em 1950 por 
BIESEL. Este autor identificou a relação espácio-temporal que rege o decaimento linear em 
escoamentos oscilatórios. Por sua vez, em 1958, LE MÉHAUTÉ aplicou essa relação a quebramares 
de taludes, introduzindo novos parâmetros para ter em conta a porosidade e o efeito de inércia nos 
materiais porosos. Em 1990, OUMERACI e PARTENSCKY resumiram a teoria de LE MÉHAUTÉ e 
concluíram que o valor da pressão neutra, p(x), de uma onda de pressão, decai exponencialmente com 
a distância à interface do quebramar, de acordo com a seguinte lei:   

x
Lepxp '

2

0)(
πδ−

=  (6.5) 

em que x representa a abcissa do ponto através do núcleo, expressa em metros (x=0 corresponde à 
abcissa do ponto da interface entre a camada de filtro e o núcleo), p(x) representa a pressão neutra 
(expresso em kPa) na posição x, 0p  representa a pressão inicial na posição x=0, L’  é o comprimento 

de onda dentro do quebramar11 (expresso em metros) e δ

 

é o coeficiente de decaimento das pressões 
neutras. 

BURCHARTH, LIU e TROCH (1999), citados em CEM (2006b), demonstraram a veracidade da lei 
de decaimento das pressões neutras indicada por OUMERACI e PARTENSCKY, através de modelos 
matemáticos aferidos por registos de campo obtidos através de monitorização efectuada no quebramar 
de taludes do porto de Zeebrugge, Bélgica. Neste sentido, estes autores propõem as seguintes 
expressões (figura 6.30) para o decaimento ou atenuação das pressões neutras no interior do núcleo de 
quebramares de taludes: 

                                                      
11 O comprimento de onda dentro do quebramar, L’ , é calculado através de 4.1' LL = , em que L representa o comprimento 

de onda local no exterior da estrutura.  
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em que Hs

 

representa a altura de onda significativa incidente, n a porosidade, Lp o comprimento de 
onda correspondente ao pico do espectro, b o comprimento do núcleo à cota em estudo, h a 
profundidade de água, x a abcissa do ponto em estudo (x=0 está localizado na interface entre o núcleo 
e a primeira camada de filtro, no paramento anterior), Tp o período de pico do espectro da agitação 
incidente, t o tempo e ρw a massa volúmica da água.  

 

 
Figura 6.30 – Gradientes horizontais de pressões neutras sobre o núcleo de quebramares de taludes, gerados 

pela agitação (BURCHART, LIU e TROCH (1999), citados em CEM (2006b)). 

 

A expressão (6.8) só é válida para 5.0<pLh  e a expressão (6.6) tem o seu campo de aplicação 

limitado às seguintes condições: 

• Materiais constituintes do núcleo cuja dimensão característica, d50, seja maior que 50mm; 
• Quebramares de taludes cujo paramento posterior seja aberto; 
• A cota em estudo, y, deverá estar situada no intervalo [0, 2Hs]. 
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7 

CARACTERÍSTICAS DO MODELO 
EM ESTUDO 

 

 

7.1 INTRODUÇÃO 

Tal como já foi referido, neste trabalho é estudada uma secção transversal do Quebramar Norte do 
Porto de Leixões. Esta infra-estrutura portuária situa-se na foz do rio Leça, no concelho de 
Matosinhos, a cerca de 5km a Norte do centro da cidade do Porto.  

O Porto de Leixões possui cerca de 5km de cais, 55ha de terraplenos e 120ha de área molhada. Dispõe 
igualmente de boas acessibilidades marítimas, ferroviárias e rodoviárias, assim como dos mais 
modernos e avançados sistemas informáticos de gestão de navios. Os negócios efectuados no porto de 
Leixões representam cerca de 25% do comércio externo português, movimentando mais de 14 milhões 
de toneladas de mercadorias por ano. É por isso o maior porto do Norte de Portugal e um dos mais 
importantes do país. 

Este porto possui um hinterland muito rico em indústrias e comércio, onde ocorre a movimentação de 
todo o tipo de cargas e bens, tais como: têxteis, granitos, madeiras, automóveis, vinhos, cereais, 
contentores, aços, açúcares, passageiros de navios de cruzeiro, etc. Merece especial atenção estratégica 
o terminal de petroleiros que permite o abastecimento da Refinaria de Leça da Palmeira (a cerca de 
1km). Compreende-se assim a importância deste porto para a população por ele servida. 

De acordo com a sua entidade gestora, a APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões12, este 
porto está operacional 365 dias por ano, com altos níveis de produtividade, usufruindo de uma barra 
permanentemente aberta ao tráfego portuário, sem restrições de acesso por efeito das marés. 

O Porto de Leixões constitui pois uma porta de entrada de mercadorias para a região Norte de Portugal 
e para a Península Ibérica. 

Na figura 7.1 é possível identificar a entrada marítima do porto de Leixões com os seus quebramares 
de taludes, entre os quais é possível identificar o quebramar Norte, que é o quebramar de taludes de 
maior desenvolvimento longitudinal, localizado à esquerda da figura. 

Neste trabalho é dada especial atenção à secção transversal correspondente ao terminal de petroleiros, 
denominado de Posto A, evidente nas figuras 7.2 e 7.1, onde aliás é possível visualizar um navio 
acostado a esse cais. 

                                                      
12 Consulta da página https://www.apdl.pt/gca/index.php?id=542, às 9h de 17 de Outubro de 2007. 
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Figura 7.1 – Fotografia aérea do Porto de Leixões. A localização do Posto A está assinalada com uma seta 

branca. 

 

 
Figura 7.2 – Fotografia do Posto A, obtida em 3 de Junho de 2008. 
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7.2 O PORTO DE LEIXÕES E A SUA EVOLUÇÃO  

A construção do porto de Leixões iniciou-se no ano de 1884 e surgiu da necessidade de conceder 
abrigo às embarcações que aguardavam pela entrada no rio Douro. Em 1892 o porto entrou em 
funcionamento. 

Dadas as condições bastante mais favoráveis permitidas pelo porto de Leixões, face à entrada no rio 
Douro, surgiu a necessidade de transformar Leixões num porto comercial. Assim, foi construído o 
primeiro cais acostável junto ao molhe Sul, entre 1914 e 1923. 

Todavia, este cais rapidamente tornou-se pequeno face à procura que então se verificava no porto de 
Leixões. O porto tinha apenas 386 m de cais e só permitia o acesso a embarcações até 22 pés de 
calado. Em 1932 iniciou-se por isso a construção da Doca nº1, que consistia num quadrilátero de 
500m de comprimento, 175m de largura e uma profundidade de 10m abaixo do Z.H. (Zero 
Hidrográfico). 

Com o intuito de melhorar as condições de acesso ao ante-porto de Leixões, durante a década de 1930 
foi construído um molhe exterior submerso, constituído por blocos cúbicos de 90 toneladas. Este 
molhe desenvolvia-se até à cota +1m, referida ao Z.H..  

No final da década de 1960, com a construção da refinaria de Leça, foi necessário dotar o porto com 
um cais de acostagem para petroleiros até 100000 toneladas, obrigando a que o porto se desenvolvesse 
até cotas mais profundas (-17.5m, referido ao Z.H.). A solução encontrada foi a sobrelevação do 
molhe existente (constituído por blocos de 90 toneladas) até à cota +15 m referido ao Z.H., sendo o 
novo molhe revestido por um manto de tetrápodes de 40 toneladas e dotado de uma superestrutura de 
betão com muro cortina de face exterior curva. 

Desde então, quase todos os anos são efectuadas recargas de tetrápodes, com especial atenção para os 
Invernos de 1973/74 e 1979/80, nos quais foi necessário proceder à reconstrução do quebramar, em 
especial a zona da cabeça. Durante a reparação dos estragos do Inverno de 1979/80, procedeu-se à 
construção de um quebramar submerso numa extensão de cerca de 80m em torno da zona da cabeça. 
Com efeito, verificou-se que depois dessa construção, aquela zona não sofreu mais danos 
significativos. 

Nas figuras seguintes ilustram-se algumas das fases de evolução do porto de leixões. 

 

 
Figura 7.3 – Layout do porto de Leixões em 1890 (APDL citado em LOPES, 2005). 
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Figura 7.4 – Layout do porto de Leixões em 1940. Pormenor da secção do quebramar Norte, aquando do seu 

prolongamento (APDL citado em LOPES, 2005). 
 

 
Figura 7.5 – Layout do porto de Leixões em 1969. Pormenor da secção do quebramar Norte, aquando do seu 

alteamento (APDL citado em LOPES, 2005). 
 

 
Figura 7.6 – Layout do porto de Leixões em 1982. Pormenor da secção do quebramar submerso de protecção da 

cabeça do quebramar Norte (APDL citado em LOPES, 2005). 
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No quadro 7.1 encontra-se uma relação do número de tetrápodes que têm sido colocados, desde a 
construção do quebramar até ao final do ano 2003. Como é possível verificar, até à segunda 
reconstrução foram colocados, aproximadamente, cerca de 1000 tetrápodes de dois em dois anos. 
Após essa reconstrução têm sido feitas recargas de cerca de 350 tetrápodes, embora mais espaçadas no 
tempo. Desde a sua construção foram repostos 9180 tetrápodes, o que corresponde, em média, a cerca 
de 250 blocos por ano!  

 
Quadro 7.1 – Número de tetrápodes colocados no quebramar Norte do porto de Leixões, em cada Inverno, 

desde a sua construção até ao final de 2003, APDL. 

Anos Número de tetrápodes colocados 
1966/69 2868 
1971/72 1000 

1973/74 1010 

1978/79 907 

1979/80 1298 

1984/85 310 

1987/88 371 

1990/91 366 

1996/97 250 

2000/01 350 

2003 450 

 
Com o aparecimento dos contentores no final dos anos 60, surgiu também a necessidade de construir 
de raiz dois novos terminais, a fim de permitir a movimentação de carga contentorizada: um cais a 
Norte com 400m de comprimento e outro a Sul com 550m de comprimento. Estes terminais foram 
dotados de profundidades de -12m (Z.H.). 

Já nos anos 80 foi edificada a Doca nº4, com fundos de -12m (Z.H.), dotada de um cais de 500m a 
Norte para carga geral e granéis sólidos e um cais de 550m a Sul para contentores. O quadro 7.2 
resume os acontecimentos mais importantes da história da evolução do porto de Leixões. 

 
Quadro 7.2 – Resumo dos acontecimentos marcantes da história do porto de Leixões. 

Data Acontecimento 

1884 Início das obras de construção do porto de Leixões. 

1892 Inauguração do porto de Leixões. 

1914 a 1923 Construção do primeiro cais acostável, junto ao molhe Sul. 

1932 Início da construção da Doca nº1. 

Década de 1930 Construção do molhe exterior com blocos cúbicos de 90 toneladas. 

1966 a 1969 Construção do cais para petroleiros. Sobrelevação do molhe antigo até à cota +15 m 

(Z.H.), com a construção de um manto de Tetrápodes de 40 toneladas e um muro cortina 

com deflector curvo.  

Década de 1970 Construção de dois novos terminais para movimentação de contentores. 

Desde 1971 Recargas periódicas de tetrápodes no quebramar. 

1973/74 Primeira reconstrução do quebramar. 

1979/80 Segunda reconstrução do quebramar. Construção de um quebramar submerso junto à 

cabeça do quebramar principal. 

Década de 1980 Construção da Doca nº4, com 1050m de cais (500m a Norte e 550m a Sul).  

2003 Desde a construção do quebramar principal, foram repostos 9180 tetrápodes.  
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Todos os anos é necessário proceder a dragagens no interior do porto de Leixões, em especial no cais 
para os petroleiros, visto serem os que necessitam de maior calado.  

Inúmeros relatos de operadores daquele cais indicam a ejecção de jactos de água e areia através do 
paramento posterior, quando ocorrem certas condições de agitação marítima. De notar que a 
distribuição dos assoreamentos verificados no cais de petroleiros não tem a forma habitual quando se 
trata de transporte de sedimentos relacionados com fenómenos de difracção, ou seja, acumula-se maior 
quantidade de areia na zona mais afastada da cabeça do quebramar, sendo que esta quantidade diminui 
com a aproximação à cabeça. De referir ainda que a zona em análise é também aquela que tem sido 
alvo das mais significativas recargas periódicas de tetrápodes.  

Como é possível ver pelas figuras 7.7 e 7.8, existe actualmente uma enorme necessidade de se 
proceder a uma recarga de tetrápodes na referida secção do quebramar Norte. 

 

 
Figura 7.7 – Aspecto do quebramar Norte do porto de Leixões, em 3 de Junho de 2008. Vista de Sul para Norte. 

 

 
Figura 7.8 – Aspecto do quebramar Norte do porto de Leixões, em 3 de Junho de 2008. Pormenor do manto de 

tetrápodes, na zona do Posto A. 
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Por outro lado, têm-se verificado, em média, galgamentos excessivos durante um número significativo 
de dias do mês, o que associado à existência de correntes locais nas imediações do Posto A faz com 
que os petroleiros não consigam realizar as operações de acostagem, amarração e de descarga dos 
granéis líquidos, com os níveis de segurança mínimos exigíveis, IHRH (2004). 

Uma embarcação é mais vulnerável quer a danos do próprio barco, quer a danos na estrutura de 
acostagem, quando está amarrada a uma estrutura sólida tipo ancoradouro ou cais, ou então quando 
está junto a outras embarcações. A altura de onda aceitável está relacionada por um lado com o 
tamanho do barco, e por outro lado com a altura, o período e a direcção da ondulação. 

 
Quadro 7.3 – Alturas de onda máximas recomendáveis, segundo o tipo de barco (ANGREMOND, 2001). 

Tipo de embarcação Máxima altura de onda (m) 

Barco de recreio 0.15 – 0.25 

Barco de pesca 0.40 

Barcaças e Dragas 0.80 – 1.00 

Carga geral (< 30000 dwt) 1.00 – 1.25 

Carga seca a granel (> 100000 dwt) 1.50 

Petroleiros (< 30000 dwt) 1.00 – 1.25 

Petroleiros (100000 a 200000 dwt) 1.50 – 2.50 

Petroleiros (200000 a 300000 dwt) 2.50 – 3.00 

Barco de cruzeiro 0.70 

 

 

 

7.3 CARACTERÍSTICAS DOS PERFIS-TIPO 

O Porto de Leixões está instalado na foz do rio Leça, mas os cais de acostagem do porto são artificiais, 
na medida em que foram escavados na rocha, há mais de 100 anos. Este porto tem este nome devido às 
grandes formações rochosas existentes na embocadura deste rio, e nas quais está fundado o 
enraizamento do quebramar Norte. 

Devido ao aumento da demanda de movimento neste porto, foram sendo sucessivamente executadas 
obras de ampliação, criação de novos cais, aumentos e mudanças no comprimento e perfil dos 
quebramares. Recentemente, a ponte móvel existente sobre o porto foi demolida e substituída de modo 
a que maiores navios pudessem entrar neste porto sem quaisquer restrições impostas pelas dimensões 
desta ponte. 

Inicialmente, o quebramar Norte era mais curto, existindo um quebramar submerso junto da estrutura 
principal. Sobre este, foi posteriormente edificado o actual quebramar, tendo sido aumentada a cota de 
coroamento, e introduzidas novas camadas, conferindo novas valências ao porto. O porto cresceu, com 
melhores condições de segurança, com menor agitação no seu interior, mas a estrutura resistente ficou 
mais exposta, sofrendo maiores solicitações do que quando era apenas um quebramar submerso. Urge 
por isso estudar as suas características resistentes, por forma a melhor prever possíveis danos a médio 
ou longo prazo, possibilitando uma melhor interpretação teórica dos fenómenos que ocorrem 
actualmente. 

Nas figuras seguintes pretende-se ilustrar todos os pormenores da secção transversal do quebramar 
Norte, na zona do Posto A. 
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Figura 7.9 – Perfil transversal corrente do quebramar Norte do porto de Leixões, na zona do Posto A, APDL. 
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Figura 7.10 - Perfil transversal do quebramar Norte do porto de Leixões, na zona do quebramar submerso, 

APDL. 
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7.4 ESTUDOS REALIZADOS NA FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Nos últimos anos, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto foram realizados diversos 
estudos relacionados com o quebramar Norte do Porto de Leixões e em particular com a secção do 
Posto A. São disso exemplo os trabalhos de TAVEIRA-PINTO (2001), IHRH (2004) e de LOPES 
(2005), entre outros. Neste último trabalho foi efectuado um estudo sobre o comportamento hidráulico 
e estrutural da secção transversal do Posto A, baseado num elevado número de ensaios em modelo 
físico de diversos perfis transversais-tipo ajustáveis ao perfil actual do quebramar Norte do porto de 
Leixões.   

 

 

Figura 7.11 – Fotografia de um dos ensaios realizados por LOPES (2005). 
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8 

ANÁLISE DO ESCOAMENTO 
INDUZIDO E SIMULAÇÕES 

 

8.1 INTRODUÇÃO 

Nos capítulos 6 e 7 foram apresentadas as principais características da secção transversal do Posto A 
do quebramar Norte do Porto de Leixões, assim como os principais modos de rotura que podem 
ocorrer neste tipo de estruturas. Neste sentido, no presente capítulo, serão efectuadas simulações em 
modelo matemático com o intuito de desvendar algumas particularidades dos processos de escoamento 
que ocorrem em quebramares de taludes, em particular num modelo da secção do Posto A. Pretende-se 
assim relacionar os dados daqui obtidos com os fenómenos existentes na estrutura real, que têm 
comprometido o seu desempenho, tais como a instabilidade do manto de tetrápodes ou o elevado 
assoreamento na zona do Posto A. 

O dimensionamento de obras marítimas é normalmente baseado em fórmulas empíricas, cujo domínio 
de aplicação é, em geral, reduzido, já que as fórmulas são válidas para a gama de valores e para as 
geometrias para que foram desenvolvidas. Actualmente, em casos práticos de engenharia e pela 
importância cada vez maior que se dá aos impactos destas obras, surgem estruturas com geometrias 
diferentes, muito complexas e para cujas características não existem formulações empíricas aplicáveis. 
Nestes casos, o método mais comum de verificação do dimensionamento é a modelação, ou seja, o 
recurso a modelos físicos, que são bastante precisos e adaptados ao caso em estudo. 

Todavia, este tipo de modelos sofre ainda hoje de uma grande desvantagem: os efeitos de escala e a 
incompatibilidade de alguns números-índice característicos. Os efeitos de escala surgem como 
consequência da impossibilidade prática de realização de simulações em modelo reduzido, respeitando 
uma semelhança completa, sob o ponto de vista geométrico, cinemático e dinâmico, relativamente ao 
protótipo. Essa semelhança corresponderia, para um modelo geometricamente semelhante, à igualdade 
entre modelo e protótipo, dos números-índice de Froude, Reynolds, Euler, Strouhal, Weber e Cauchy. 
Estes números traduzem quocientes entre a grandeza das forças de inércia e as grandezas das forças 
gravíticas, de viscosidade, de variação de pressão, pulsatórias, de tensão superficial e elásticas, 
respectivamente, intervenientes no fenómeno em estudo. 

Para uma reprodução correcta do protótipo, o modelo físico deveria respeitar as condições de 
semelhança referidas, o que na maioria dos casos não é possível. Por exemplo, se se pretender garantir 
a verificação simultânea das semelhanças de Froude e de Reynolds, isso conduz a uma escala da 
viscosidade impraticável, visto que depende da escala geométrica (λv=λl

3/2) e esta é por sua vez 
limitada por razões técnicas e económicas de reprodução do protótipo. Por exemplo, se a escala 
geométrica for de 1/50, o fluido do modelo terá de possuir uma viscosidade sensivelmente igual a 
1/350 vezes a viscosidade do fluido do protótipo. Como o fluido do protótipo é água, não existe 
nenhum outro fluido que satisfaça esse critério (TAVEIRA-PINTO, 2001).  
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O fluido do modelo é, em geral, água13, por ser abundante e barata. No entanto, com vista a diminuir 
os efeitos de incompatibilidade entre os números índices de Froude e de Reynolds, têm-se 
recentemente efectuado ensaios em que o fluido do modelo é álcool etílico. Embora a semelhança de 
Reynolds não seja garantida, a diferença da escala das viscosidades é menor do que se o fluido fosse 
água.  

Em suma, os modelos físicos são geralmente realizados de modo a que um dos números-índice seja 
cumprido. Opta-se por aquele que serve apenas para estudar os fenómenos associados ao número 
índice característico relacionado com as forças intervenientes consideradas predominantes. 

No entanto, nos últimos tempos, devido ao desenvolvimento dos métodos computacionais no âmbito 
da mecânica dos fluidos, tem havido fortes avanços em termos de modelação numérica. As equações 
que descrevem o escoamento são conhecidas há bastante tempo e, com o desenvolvimento dos 
computadores, tornou-se mais fácil obter soluções aproximadas para estas equações e assim simular 
cenários de escoamento realistas (NEVES et al., 2008). As vantagens da modelação numérica são:  

• Ser rápida e mais barata que a modelação física;  
• Não ser afectada por efeitos de escala; 
• Ser muito flexível, podendo alterar-se facilmente a geometria de uma obra ou as 

condições de agitação, modificando simplesmente os ficheiros de entrada do modelo.  

É necessário, contudo, aferir o modelo numérico (ou modelo matemático), de forma a averiguar a 
veracidade dos resultados obtidos: por vezes os resultados obtidos não são fisicamente correctos. 
Apesar dos modelos físicos apresentarem um custo mais avultado, estes são ainda hoje utilizados para 
aferir os modelos numéricos e vice-versa. 

Estas características fazem com que a modelação numérica possa complementar os estudos em modelo 
físico, permitindo obter alguma informação acerca do escoamento que seria muito difícil ou mesmo 
impraticável obter em modelo físico. Estes dois tipos de modelos funcionam assim em conjunto, 
compensando mutuamente as suas debilidades, obtendo-se um resultado de maior qualidade. 

Com este trabalho pretende-se averiguar as características do escoamento num modelo à escala real de 
uma secção transversal do Quebramar Norte do Porto de Leixões (terminal de petroleiros, denominado 
Posto A), utilizando-se para isso um modelo matemático construído e analisado com o programa 
COBRAS. 

Neste capítulo será apresentada toda a metodologia utilizada para a obtenção de resultados das 
simulações decorrentes dos vários escoamentos induzidos. Serão efectuadas várias simulações no 
sentido de realizar uma caracterização tão completa quanto possível. 

De seguida é feita uma descrição do software COBRAS, assim como das suas principais 
características. A visualização dos resultados obtidos foi feita com o programa MATLAB.  

 

 

 

 

                                                      
13 Tradicionalmente utiliza-se água doce, todavia, há que ter em conta que a água salgada tem uma massa volúmica superior 
à da água doce e isso pode influir consideravelmente nos resultados se não for considerada essa diferença.  
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8.2 O PROGRAMA COBRAS   

8.2.1 INTRODUÇÃO 

O programa COBRAS (Cornell Breaking Wave and Structures) é um modelo numérico bidimensional 
que resolve as equações de Navier Stokes Médias de Reynolds (RANS) na vertical, utilizando um 
modelo não-linear tridimensional de turbulência, k-ε. Este modelo de turbulência permite ter em conta 
as características de escoamento que ocorrem no processo de rebentação e no escoamento através de 
meios porosos. 

O modelo que deu origem ao programa COBRAS foi desenvolvido pela NASA e chamava-se 
RIPPLE. Posteriormente, este modelo foi modificado na Universidade de Cornell para analisar em 
particular a rebentação de ondas e os escoamentos em meios porosos. Mais recentemente o programa 
COBRAS foi melhorado na Universidade de Cantábria, em relação à optimização do processo de 
cálculo e aos sistemas de entrada e de saída do modelo. 

O programa COBRAS foi codificado em linguagem FORTRAN e usa o método de volume de fluido 
(VOF) para traçar o percurso da superfície livre. Este método permite a definição de uma superfície 
livre aleatória e a presença de zonas não interconectáveis, como por exemplo gotas. 

Este software resolve as equações de movimento usando dois métodos de diferenças finitas, pelo que 
permite uma melhor precisão dos resultados. A malha de cálculo é formada por sub-malhas 
rectangulares, sendo que o seu espaçamento pode ser não uniforme. Deste modo, pode ser definido um 
espaçamento menor para uma determinada região que interesse estudar com mais pormenor, da mesma 
forma que noutras zonas onde a precisão não é tão importante, esse espaçamento pode ser maior, 
diminuindo o tempo de cálculo. 

É possível definir obstáculos e meios porosos, tantos quantos os desejados. Estes são delineados 
através de funções cónicas. Para o cálculo do escoamento no meio poroso é necessário definir as 
propriedades do meio, tais como a porosidade e o tamanho dos elementos que o compõem e uma série 
de parâmetros adicionais que dependem do escoamento e que precisam ser calibrados (parâmetros α e 
β). Todavia, existem valores de referência na literatura que poderão ser usados em aplicações práticas 
(NEVES et al., 2008). 

Para o escoamento em meios porosos, o programa COBRAS inclui um modelo de dissipação de 
energia não linear, que corresponde a uma variação das equações RANS e que se obtém a partir de 
uma integração num volume de controlo no meio poroso, considerando-se assim o meio poroso como 
um meio contínuo. Está também implementado um modelo k-ε no interior do meio poroso. 

O programa COBRAS inclui também um módulo conservativo de dispersão de poluição. Todavia este 
módulo não foi disponibilizado na versão utilizada neste trabalho. 

Um sistema gravitacional arbitrário pode ser definido como condição inicial. Um modelo de tensão 
superficial pode também ser incluído e podem ser definidos diferentes tipos de ondas: Linear, Stokes 
II, Solitary, Cnoidal e Stokes V. O efeito de um jacto em qualquer das fronteiras ou posições pode ser 
também simulado. O modelo de turbulência pode ser considerado de viscosidade turbulenta linear ou 
não-linear ou em termos de tensões de Reynolds. 

O modelo de cálculo em questão permite obter informação detalhada sobre a pressão, viscosidade 
turbulenta, energia cinética turbulenta, velocidade horizontal e vertical, configuração da superfície 
livre, conservação de massa e volume de galgamento14, entre outros. Os resultados provenientes deste 

                                                      
14 O algoritmo de cálculo do volume de galgamento não foi disponibilizado na versão utilizada neste trabalho. 
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software foram já validados em diferentes casos de engenharia costeira, com bons resultados, ao 
simular o escoamento em estruturas porosas (LARA et al., 2006). 

A eficiência computacional do modelo é função essencialmente das dimensões da malha de cálculo. A 
precisão dos resultados exige, na maioria dos casos, uma reduzida dimensão da malha, o que acarreta 
tempos de cálculo elevados (NEVES et al., 2008). 

O programa COBRAS é constituído por uma série de ficheiros. O algoritmo de cálculo está compilado 
no ficheiro cobras0.exe e os dados de entrada do programa estão compilados no ficheiro input. Uma 
vez decorrida a simulação são criados os ficheiros de saída ou output do programa, que serão 
posteriormente lidos pelo programa MATLAB, no sentido de se criarem representações gráficas dos 
resultados de cada simulação. 

Nos próximos pontos são apresentados os ficheiros de input e de output do programa COBRAS. 

 

8.2.2 BREVE DESCRIÇÃO DO FICHEIRO DE INPUT 

O ficheiro de input do programa COBRAS está dividido em 18 partes, devidamente delimitadas. Este 
ficheiro pode ser aberto com o WordPad ou com o Bloco de Notas do ambiente Windows. Cada linha 
do ficheiro possui uma breve legenda sobre que parâmetros ou informações deverão ser colocados na 
respectiva linha. Frequentemente a legenda indica o número de parâmetros do mesmo tipo a 
introduzir, como por exemplo “OA2(n)”, onde n é a quantidade de parâmetros do tipo OA2 ou o 
comprimento do vector OA2 a introduzir, tendo previamente sido definido o valor de n. Os diversos 
parâmetros são separados por vírgulas, pelo que o separador decimal é o ponto. 

Especial atenção deverá ser dada ao facto da legenda não poder tocar a parte numérica da respectiva 
linha, caso contrário o programa não é executado. 

Algumas das 18 partes do ficheiro de input não necessitam ser alteradas, qualquer que seja a 
simulação a fazer, porque são ficheiros originários do programa RIPPLE, ou porque se tratam de 
funcionalidades não disponibilizadas na versão utilizada do programa COBRAS. As 18 partes deste 
ficheiro são as seguintes: 

1. Nome do projecto e comentários; 
2. Parâmetros numéricos; 
3. Parâmetros do fluido; 
4. Formulação da malha ou grelha de cálculo; 
5. Obstáculos; 
6. Superfície livre; 
7. Gráficos; 
8. Parâmetros da agitação; 
9. Formatação dos ficheiros de output;  
10. Definição dos meios porosos; 
11. Modelo de turbulência; 
12. Condições de reflexão nas fronteiras; 
13. Zona de absorção; 
14. Método de registo da superfície livre; 
15. Parâmetros de controlo do método MAC; 
16. Parâmetros de transporte de sedimentos e poluentes; 
17. Parâmetros de controlo de reinício; 
18. Cálculo de galgamentos.   
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De seguida será feita uma breve descrição das linhas de comando necessárias para a correcta execução 
das simulações pretendidas. 

 

Nome do projecto e comentários 

Consiste numa só linha de instruções, onde se pode colocar a identificação da simulação a efectuar, 
não podendo exceder 80 caracteres. 

 

Parâmetros numéricos 

Identificado no ficheiro de input por $numparam. Nesta parte é definido, entre outros parâmetros, o 
tempo de simulação desejado. No quadro seguinte apresentam-se os parâmetros numéricos a preencher 
no ficheiro de input. 

 
Quadro 8.1 – Identificação e definição de alguns dos parâmetros da parte $numparam do ficheiro de input. 

Legenda Definição 

DELT Incremento inicial de cálculo. Após a simulação se ter iniciado, DELT pode 

mudar para um valor de incremento ajustado automaticamente, se AUTOT tiver 

um valor diferente de 0. O valor aconselhado é de 0.005. 

TWFIN Instante final de simulação. Deve ser um valor não negativo. 

KL, KR, KT, KB Identificação das condições de fronteira à esquerda, à direita, em cima e em 

baixo, respectivamente. São identificados pelos seguintes algarismos: 

1 – Rigid No-Slip 

2 – Rigid Free-Slip 

3 – Continuative Outflow (open) 

4 – Periodic 

5 – Applied Pressure 

6 – Specified Inflow/Outflow  

AUTOT Ajuste automático do incremento dos intervalos de simulação. Se AUTOT for 

igual a 0, o incremento é igual a DELT. 

 
Parâmetros do fluido 

Identificado no ficheiro de input por $fldparam. Os valores apresentados não necessitam de ser 
ajustados em cada simulação. 

 

Formulação da malha ou grelha de cálculo 

Identificado no ficheiro de input por $mesh. A formulação da malha de cálculo depende do caso em 
estudo, das capacidades do computador e da geometria do problema. A malha tem um formato 
rectangular e as células que a compõem podem ter espaçamento variável. Todavia, é recomendada a 
utilização de malhas uniformes sempre que possível. É possível a criação de sub-malhas de cálculo de 
modo a que dentro de cada uma o espaçamento a conceder às células seja diferenciado. 

Como regra geral, o espaçamento de células adjacentes não deve exceder 10 a 20%. É desejável que a 
relação δx/δy esteja compreendida entre 0.5 e 2. Cada onda deve ser representada verticalmente por, 
pelo menos, 10 células. 



Análise dos Processos de Rotura e de Escoamento em Quebramares de Taludes 

72 

Consiste em três linhas de instruções, indicadas e definidas no quadro 8.2. Para uma melhor 
compreensão apresenta-se um esquema na figura 8.1. 

 
Quadro 8.2 – Identificação e definição dos parâmetros da parte $mesh do ficheiro de input. 

Legenda Definição 

NKX Número de sub-malhas na direcção x. Deve ser um número maior que 0. 

XL (NKX+1) Abcissa do lado esquerdo da sub-malha m. Consiste em NKX+1 valores, pois o lado 

esquerdo de uma sub-malha coincide com o lado direito da sub-malha seguinte. 

XC(NKX) Abcissa do ponto de convergência da sub-malha m. 

NXL(NKX) Número de células entre a abcissa XL(m) e XC(m) da sub-malha m. 

NXR(NKX) Número de células entre a abcissa XC(m) e XL(m+1) da sub-malha m. 

DXMN (NKX) Incremento mínimo de espaçamento entre células na direcção x, na sub-malha m. 

NKY Número de sub-malhas na direcção y. Deve ser um número maior que 0. 

YL(NKY+1) Ordenada do lado de baixo da sub-malha m. Consiste em NKY+1 valores, pois o lado 

de cima de uma sub-malha coincide com o lado baixo da sub-malha seguinte. 

YC(NKY) Ordenada do ponto de convergência da sub-malha m. 

NYL(NKY) Número de células entre a ordenada YL(m) e YC(m) da sub-malha m. 

NYR(NKY) Número de células entre a ordenada YC(m) e YL(m+1) da sub-malha m. 

DYMN(NKY) Incremento mínimo de espaçamento entre células na direcção y, na sub-malha m. 

 

 
Figura 8.1 – Esquema de uma malha não uniforme. 

 
Obstáculos 

Identificado no ficheiro de input por $obstcl. Os obstáculos consistem em regiões dentro da malha de 
cálculo onde não ocorre escoamento. Os obstáculos são gerados a partir de funções do tipo (8.3), tal 
como é exemplificado no capítulo 8.3.3. Esta parte do ficheiro de input é constituída por, pelo menos, 
5 linhas que, mesmo no caso de não existirem obstáculos, tem de ser preenchida. Genericamente é 
constituída pelos seguintes parâmetros apresentados no quadro 8.3. 
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Quadro 8.3 – Identificação e definição dos parâmetros da parte $obstcl. 

Legenda Definição 

NOBS Quantidade de obstáculos a definir. 

NC Número de funções do tipo (8.3) necessárias para definir cada um dos obstáculos. 

OA2(NC) Coeficiente em x2 de cada uma das funções NC.  

OA1(NC) Coeficiente em x de cada uma das funções NC. 

OB2(NC) Coeficiente em y2 de cada uma das funções NC.  

OB1(NC) Coeficiente em y de cada uma das funções NC.  

OC2(NC) Coeficiente em xy de cada uma das funções NC.  

OC1(NC) Termo constante de cada uma das funções NC.  

IOH(NC) Indicador de eliminação de regiões. Se IOH=1 adiciona o obstáculo; se IOH=0 

elimina o obstáculo. 

OD2(NC) Amplitude na direcção x do termo em seno, de cada uma das funções NC. 

OD1(NC) Amplitude na direcção x do termo em cosseno, de cada uma das funções NC. 

OE2(NC) Amplitude na direcção y do termo em seno, de cada uma das funções NC. 

OE1(NC) Amplitude na direcção y do termo em cosseno, de cada uma das funções NC. 

NXO(NC) Corresponde ao valor de kxm do termo cosseno, na expressão (8.3). 

MXO(NC) Corresponde ao valor de kxm do termo seno, na expressão (8.3). 

NYO(NC) Corresponde ao valor de kym do termo cosseno, na expressão (8.3). 

MYO(NC) Corresponde ao valor de kym do termo seno, na expressão (8.3). 

 
Note-se que os coeficientes indicados no quadro anterior são facilmente identificados com os da 
expressão (8.3) através dos dois últimos caracteres de cada parâmetro, ou seja, OA2=a2. 

No caso de serem introduzidos mais do um obstáculo, ou seja, NOBS>1, então são introduzidos 
NOBS conjuntos de dados agrupados, na sequência apresentada no quadro acima, à semelhança da 
forma como os meios porosos também são introduzidos (ver a definição dos meios porosos do ficheiro 
de input). 

 
Superfície livre 

Esta parte está identificada no ficheiro de input por $freesurf. A superfície livre do fluido pode ser 
definida da mesma forma que os obstáculos. Mesmo no caso de não se pretender definir qualquer 
superfície livre, as linhas de instruções correspondentes a esta parte têm de ser preenchidos (com 
valores aleatórios). 

Especial atenção tem de ser dada ao facto de no caso de não se pretender definir qualquer superfície 
livre (NFRSRF=0), o campo FLHT ter de ser preenchido com o valor do nível da água em repouso. 

Caso se pretenda definir outra forma para a superfície livre, isso é efectuado de forma idêntica à 
apresentada para os obstáculos. 

 
Gráficos 

Esta parte está identificada no ficheiro de input por $graphics. Esta parte é proveniente do software 
RIPPLE. Na presente versão do programa COBRAS esta parte já não é mais utilizada, pelo que não 
deverá ser alterada. 
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Parâmetros da agitação 

Esta parte do ficheiro de input está identificada por $wave parameter$. O número de linhas de 
instruções é variável conforme o tipo de agitação seleccionada. Só se apresentam as opções utilizadas 
neste trabalho, razão pela qual se encoraja a consulta do manual de instruções do programa COBRAS 
para outras opções de cálculo disponíveis, quadro 8.4. 

 

Quadro 8.4 – Identificação e definição dos parâmetros da parte $wave parameter$. 

Legenda Definição 

AA Altura de onda 

HO Profundidade de água. 

NCENTER Definição do tipo de onda. Apenas de faz referência à opção 100, onde se define a 

zona de geração da agitação. 

ISOURCES Abcissa da célula inicial da zona de geração. 

ISOURCEE Abcissa da célula final da zona de geração. 

JSOURCES Ordenada da célula inicial da zona de geração. 

JSOURCEE Ordenada da célula final da zona de geração. 

NSOURCE Tipo de onda a ser gerada. A versão disponibilizada permite as seguintes opções:  

14 – Stokes de ordem V 

24 – Onda Cnoidal 

34 – Onda Linear 

TSOURCE Período da onda. 

 

Note-se que a função de geração da ondulação consiste numa pequena porção da zona de propagação 
da agitação, com uma forma rectangular, definida pelos seus quatro cantos: os parâmetros 
ISOURCES, ISOURCEE, JSOURCES e JSOURCEE. Esta função deve localizar-se imediatamente no 
início da zona de propagação da agitação e deverá respeitar as dimensões indicadas no esquema da 
figura 8.2.   

 

 

 
Figura 8.2 – Esquema das dimensões a respeitar na definição da função de geração da ondulação. 
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Formatação dos ficheiros de output 

Esta parte é identificada no ficheiro de input por $output format$. Aqui é definida a área do modelo 
em estudo, para a qual se pretende obter os resultados da simulação. Não é obrigatório que sejam 
criados os ficheiros de output para todos os instantes de simulação. Na verdade, quanto menor for a 
quantidade de informação a registar, mais célere é a simulação.  

Esta parte consiste em três linhas de instruções e está identificada e definida no quadro 8.5.  

 
Quadro 8.5 – Identificação e definição dos parâmetros da parte $output format$. 

Legenda Definição 

TSTART Instante de início de criação dos ficheiros do tipo I. 

TFINISH Instante final de criação dos ficheiros do tipo I. 

IBG Célula de início de registo, na direcção x. 

IEG Célula final de registo, na direcção x. Se a informação de toda a malha de 

cálculo for necessária, então IBG=1 e IEG=NXL+NXR+2. 

JBG Célula de início de registo, na direcção y. 

JEG Célula final de registo, na direcção y. Se a informação de toda a malha de 

cálculo for necessária, então JBG=1 e JEG=NYL+NYR+2. 

ITERX Intervalo de escrita dos ficheiros do tipo I, na direcção x.  

ITERY Intervalo de escrita dos ficheiros do tipo I, na direcção y. 

LOUT Se LOUT=0 não são criados ficheiros do tipo IV. 

Se LOUT=1 são criador ficheiros do tipo IV. 

Os ficheiros do tipo IV consistem na obtenção de dados para uma dada abcissa, 

pré-definida. 

NANIMATION Se NANIMATION=0 não são criados ficheiros do tipo III. 

Se NANIMATION=1 são criados ficheiros do tipo III. 

A versão do programa COBRAS disponibilizada não permite a criação deste 

tipo de ficheiros. 

NMEAN Se NMEAN=0 não são criados ficheiros do tipo V. 

Se NMEAN=1 são criados ficheiros do tipo V. 

A versão do programa COBRAS disponibilizada não permite a criação deste 

tipo de ficheiros. 

Se LOUT=1  

NLOC Número de sondas, ou locais a obter informação pontual (segundo uma 

determinada abcissa). 

XOUT(NLOC) Abcissa de cada sonda. 

XXXF Instante de início de registo. 

TTEND Instante final de registo. 

PRTDT_T Intervalo de tempo de registo. 

Se NANIMATION =1  

TSTART_A Instante de início de registo. 

TFINISH_A Instante final de registo. 

PRTDT_A Intervalo de tempo de registo. 
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Definição dos meios porosos 

Esta parte é identificada no ficheiro de input por $porous material information$. Consiste em dois 
grupos de dados: o primeiro consiste nas duas primeiras linhas de instruções; o segundo consiste na 
sucessão de conjuntos de dados a introduzir para cada meio poroso. 

A sucessão de instruções requeridas está presente no quadro 8.6. 

 
Quadro 8.6 – Identificação e definição dos parâmetros da parte $porous material information$. 

Legenda Definição 

NPOR Tipo de meios porosos. 

0 – não existe qualquer meio poroso 

1 – escoamento através dos meios porosos resolvido com as equações de Laplace 

(atrito linear). 

2 – escoamento através dos meios porosos resolvido com as equações médias de 

Navier-Stokes (atrito não linear). 

Se NPOR ≠ 0  

NPORTYPE Número de meios porosos a definir 

XPERM Permeabilidade 

XPOROSITY Porosidade 

Se NPOR = 2  

XALPHA Coeficiente linear de atrito, ou seja, parâmetro α da equação de Forchheimer. 

XBETA Coeficiente não linear de atrito, ou seja, parâmetro β da equação de Forchheimer. 

XGAMMA Coeficiente de adição de massa. Recomendada a utilização do valor 0.34. 

D50 Diâmetro do material poroso. 

NPOROUS Número de funções definidoras do meio poroso. 

PA2, PA1, PB2, PB1 
Parâmetros definidos de forma idêntica à apresentada para a definição dos 

obstáculos. Cada um destes parâmetros são constituídos por NPOROUS 

elementos. 

PC2, PC1, IPR 

PD2, PD1, PE2, PE1 

NXP, MXP, NYP, MYP 
 
 

Modelo de turbulência 

Esta parte é identificada no ficheiro de input por $turbulence model information$. Consiste em duas 
linhas de instruções, onde constam os parâmetros indicados no quadro 8.7. 

 
Quadro 8.7 – Identificação e definição dos parâmetros da parte $turbulence model information$. 

Legenda Definição 

KEMODEL Tipo de modelo de turbulência. 

0 – Não é utilizado nenhum modelo de turbulência. 

1 – Linear eddy viscosity (isotrópico) 

2 – 1-equation (k-l) model 

3 – Reynolds tensor 

4 – Nonlinear eddy viscosity (anisotrópico) 

Se KEMODEL ≠ 0  

TICF Parâmetro de origem de turbulência. Aconselhada a utilização do valor 0.5. 

EDDYCOEF Parâmetro de Eddy viscosity. Aconselhada a utilização do valor 50. 

KOPEN Parâmetro de resolução da condição de fronteira. 
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Condições de reflexão nas fronteiras 

Esta parte é identificada no ficheiro de input por $boundary type$. Consiste numa única linha de 
instruções, onde constam os parâmetros seguintes, quadro 8.8. 

 
Quadro 8.8 – Identificação e definição dos parâmetros da parte $boundary type$. 

Legenda Definição 

NWEAKREF Weak reflection: 

0 – No weak reflection. 

1 – Conventionnal wave reflection. 

2 – Considers mass conservation for wave reflection. 

NOPEN Radiation condition: 

0 – Standard 

1 – Modified by Pengzhi, 1998 

ISLIP Sliping condition: 

0 – Sliping 

1 – Intermediate 

2 – No sliping 

ISLIPCV Sliping conditions for conservative terms: 

0 – Sliping 

1 – No sliping 

 
Zona de absorção 

Esta parte é identificada no ficheiro de input por $sponge layer$. Consiste em duas linhas de 
instruções, correspondentes à indicação de existência de uma zona de absorção e, em caso afirmativo, 
a sua localização dentro da malha de cálculo. A explicação de cada um destes dois parâmetros é 
apresentada e definida no quadro 8.9. 

 
Quadro 8.9 – Identificação e definição dos parâmetros da parte $sponge layer$. 

Legenda Definição 

NSPONGE Indicador do modelo de zona de absorção. 
0 – Não é utilizada zona de absorção 
1 – É utilizada zona de absorção 

Se NSPONGE = 1  

ISP Última célula da zona de absorção. 

 

Método de registo da superfície livre 

Esta parte é identificada no ficheiro de input por $free surface tracking method$ e consiste na escolha 
do método de registo da superfície livre, quadro 8.10. 

 
Quadro 8.10 – Identificação e definição dos parâmetros da parte $free surface tracking method$. 

Legenda Definição 

NFREE Método de registo: 
1 – Método VOF. 
2 – Método VOF com a criação do ficheiro ETA. 
3 – Método MAC. 
≥ 4 – Método de Young. É o método mais preciso, todavia não é 
conservativo. 
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Parâmetros de controlo do método MAC 

Parâmetros de transporte de sedimentos e poluentes 

Parâmetros de controlo de reinício 

Cálculo de galgamentos 

As quatro partes do ficheiro de input, acima indicadas, são identificadas respectivamente por: $MAC 
method controling parameter$, $pollutant transport parameter$, $restart controlling parameter$ e 
$overtopping calculation$. 

A simulação de transporte de sedimentos e poluentes, assim como o cálculo de galgamentos não estão 
disponíveis na versão do programa concedido. Quanto às duas outras partes, não são utilizadas as suas 
funcionalidades nas simulações deste trabalho. Todavia aconselha-se a leitura do manual de instruções 
para melhor compreensão. A leitura e compreensão deste manual de instruções é fundamental para 
complementar a breve descrição do ficheiro de input que foi feita neste capítulo. 

 

 

8.2.3 BREVE DESCRIÇÃO DOS FICHEIROS DE OUTPUT 

O programa COBRAS gera seis tipos de ficheiros:  

• Ficheiros do tipo I; 
• Ficheiros do tipo II; 
• Ficheiros do tipo III; 
• Ficheiros do tipo IV; 
• Ficheiros do tipo V; 
• Outros ficheiros. 

Os ficheiros do tipo I provêm da versão original do programa RIPPLE e são gerados 
incondicionalmente pelo programa. São ficheiros onde se encontra compilada informação sobre todas 
as variáveis do problema. 

Os ficheiros do tipo II e do tipo V também são incondicionalmente gerados pelo programa e contêm 
informação sobre os parâmetros de cálculo e sobre a conservação de energia e de massa. Quer os 
ficheiros do tipo I, quer os ficheiros do tipo II, quer os ficheiros do tipo V não influem nas simulações 
a realizar, sendo que a sua informação não é necessária. 

Os ficheiros do tipo III e do tipo IV são os que interessam analisar. 

Os ficheiros do tipo III são gerados a cada intervalo de tempo PRTDT_A, desde o instante 
TSTART_A até TFINISH_A. Os ficheiros são denominados pela sequência com que são criados pelo 
programa, e consistem nos seguintes géneros de ficheiros:   

• T0000 – Contêm informação sobre a função VOF; 
• K0000 – Contêm informação sobre a energia cinética turbulenta, k2 ; 

• P0000 – Contêm informação sobre a pressão; 
• U0000 – Contêm informação sobre a velocidade na direcção x; 
• W0000 – Contêm informação sobre a velocidade na direcção y. 

Os valores contidos nos ficheiros do tipo III são correspondentes ao centro de cada uma das células da 
malha de cálculo. Somente é gerada informação sobre as células IBG a IEG na direcção x (com um 
intervalo ITERX) e JBG a JEG na direcção y (com um intervalo ITERY).   
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O programa COBRAS permite obter informação ao longo do tempo de simulação, referente a uma ou 
mais abcissas (XOUT), ou seja, é possível obter dados de uma determinada secção em particular. Esta 
informação está compilada nos ficheiros do tipo IV. Estes são gerados a cada intervalo de tempo 
PRTDT_T, entre os instantes XXXF e TTEND e contêm a seguinte informação: 

• XTn – Viscosidade EDDY; 
• XFn – Função VOF; 
• XUn – Velocidade horizontal; 
• XV n – Velocidade vertical; 
• XK n – Energia cinética turbulenta, k2 ; 

• XPn – Pressão; 
• HEIGn – Posição da superfície livre; 
• EGn – Fluxo de energia. 

Os outros ficheiros contêm informação generalista sobre a malha de cálculo e consistem no seguinte: 

• XC – Ficheiro que contém as abcissas à esquerda de cada célula da malha de cálculo; 
• YC – Ficheiro que contém as ordenadas de baixo de cada célula da malha de cálculo; 
• POROUS – Ficheiro que contém a informação sobre a porosidade de toda a malha de 

cálculo; 
• OBS – Ficheiro que contém a informação sobre a localização de obstáculos na malha de 

cálculo. Se existe um obstáculo em determinada célula, então toma o valor 0, caso 
contrário toma valor 1. Os valores são atribuídos ao lado esquerdo de cada célula. 

 
 
 

8.3 MODELAÇÃO DO CASO EM ESTUDO  

8.3.1 DADOS DE CÁLCULO E APROXIMAÇÕES 

A construção do modelo matemático a utilizar no programa COBRAS depende essencialmente de 
duas grandezas: a profundidade de água e o comprimento de onda da agitação incidente. 

De acordo com as peças desenhadas do Posto A e das secções adjacentes (figura 7.7 e 7.8), sabe-se 
que a estrutura se encontra fundada à cota -17m (Z.H.). Sabe-se igualmente que a amplitude de maré 
na região em estudo é de cerca de 4m. 

Com o intuito de construir um único modelo matemático, onde fosse possível simular vários cenários, 
optou-se por uma situação de agitação incidente que permitisse esse objectivo e sem que o modelo 
adoptado causasse grandes dificuldades computacionais. 

O esforço de cálculo tem de ser dimensionado de acordo com a capacidade do computador a utilizar. 
O programa COBRAS absorve toda a capacidade de cálculo do computador durante um grande 
intervalo de tempo, que pode atingir várias horas em determinadas simulações, razão pela qual o 
tempo de simulação e a precisão dos resultados (relacionado com as dimensões da malha de cálculo) 
têm de ser definidos de acordo com o computador a utilizar. O computador utilizado para a execução 
de todos os cálculos, da marca HP Compaq, tinha as seguintes características: processador Intel® 
Pentium® 4 a 2.8GHz, 512MB de memória RAM, placa gráfica NVIDIA GeForce FX5200 com 
128MB e disco rígido com 74.5GB de memória. 

Com o intuito de definir a agitação incidente para a qual se dimensionou a malha de cálculo, procedeu-
se à análise do clima de agitação da zona em estudo. 
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No que se refere ao clima de agitação da costa oeste de Portugal continental, este trabalho baseou-se 
no recente estudo estatístico efectuado pelo Instituto Hidrográfico, compilado por COSTA et al. 
(2001). Nesse estudo foram analisados os registos de três locais na costa portuguesa: Figueira da Foz, 
Sines e Faro. Apesar de existirem dados referentes a Leixões, estes não foram utilizados dado serem 
menos abundantes do que os dados da Figueira da Foz e por se considerar que eram redundantes para 
o estudo em questão, COSTA et al. (2001). 

Com efeito, os dados que serão utilizados para o estudo do quebramar Norte do porto de Leixões, 
baseiam-se na informação proveniente da Figueira da Foz, dado ser este o local com maior 
representatividade.  

De acordo com COSTA et al. (2001), a informação referente à Figueira da Foz pode ser resumida do 
seguinte modo: 

• A altura de onda significativa média é de 2.2m, com um desvio-padrão de 1.1m. As 
alturas de onda significativas mais frequentes situam-se entre 1 e 2m, sendo que apenas 
22% dos registos são superiores a 3m (figura 8.3); 

• O valor médio do período médio é de 7.2s, com um desvio padrão de 1.7s. Os períodos 
médios mais frequentes situam-se entre 5s e 7s, sendo que valores superiores a 9s não 
excedem 20% (figura 8.4); 

• O valor médio do período de pico é de 11.4s, com um desvio padrão de 2.5s. Cerca de 
60% dos registos do período de pico encontram-se no intervalo de 9s a 13s. Valores 
superiores a 15s não ultrapassam 10% dos registos (figura 8.5); 

• Para o período de pico, cerca de 90% dos registos correspondem a agitação proveniente 
dos quadrantes NW e W (figura 8.6); 

• As direcções da agitação no Verão são sensivelmente semelhantes às verificadas no 
Inverno (figura 8.7); 

• Cerca de 38% da agitação proveniente de NW tem período de pico compreendido entre 
11 e 15s, possuindo uma altura de onda significativa entre 1 a 3m. Situação semelhante 
ocorre com a agitação proveniente do quadrante W (quadros 8.11 e 8.12); 

• Ondas significativas de altura superior a 5m ocorrem essencialmente nos meses de 
Inverno, em especial no mês de Janeiro (figura 8.8). 

 

 
Figura 8.3 – Distribuição da frequência relativa (em %) da altura de onda significativa na Figueira da Foz 

(adaptado de COSTA et al., 2001). 
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Figura 8.4 – Distribuição da frequência relativa (em %) do período médio registado na Figueira da Foz (adaptado 

de COSTA et al., 2001). 
 
 

 
Figura 8.5 – Distribuição da frequência relativa (em %) do período de pico registado na Figueira da Foz 

(adaptado de COSTA et al., 2001). 
 
 

 
Figura 8.6 – Distribuição da frequência relativa (em %) da direcção da agitação, para o período de pico, registado 

na Figueira da Foz (adaptado de COSTA et al., 2001). 
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Figura 8.7 – Distribuição da frequência relativa (em %) da direcção da agitação, para o período de pico, registado 

na Figueira da Foz (adaptado de COSTA et al., 2001). 
 
 

Quadro 8.11 – Distribuição conjunta da altura de onda significativa e do período de pico, para a agitação 
proveniente de NW (adaptado de COSTA et al., 2001). 

Altura de onda 
significativa (m) 

Período de Pico (s) 
3-7 7-11 11-15 >15 

<1 0.5 5.6 2.4  

1-3 1.0 25.9 38.3 2.6 

3-5  2.0 14.1 4.8 

>5   1.1 1.6 

 
 

Quadro 8.12 – Distribuição conjunta da altura de onda significativa e do período de pico, para a agitação 
proveniente de W (adaptado de COSTA et al., 2001). 

Altura de onda 
significativa (m) 

Período de Pico (s) 
3-7 7-11 11-15 >15 

<1 1.5 6.1 3.9 0.4 

1-3 1.6 24.6 37.4 4.4 

3-5  4.1 10.6 2.5 

>5   1.2 1.8 

 
 

 
Figura 8.8 – Variação ao longo do ano da distribuição mensal da altura de onda significativa, registado na 

Figueira da Foz (adaptado de COSTA et al., 2001). 
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Para dar seguimento à construção do modelo matemático é necessário proceder à escolha de alguns 
parâmetros e à assumpção de algumas aproximações, de acordo com o bom senso e com o âmbito do 
trabalho. A forma mais correcta de escolha consiste em efectuar uma pequena análise de sensibilidade 
para alguns do parâmetros a adoptar e concluir das diferenças daí decorrentes. 

Há que ter em conta apenas três grandezas: a profundidade de água, o período de pico da onda e a 
altura de onda significativa. 

A profundidade de água poderá variar entre 17m (nível médio da água à cota 0m Z.H.) e 21m (nível 
médio da água à cota +4m Z.H.), respectivamente para a situação de Baixa-Mar de Águas Vivas 
(BMAV) e Preia-Mar de Águas Vivas (PMAV). O Nível Médio da Água do mar (NMA) corresponde 
portanto a uma profundidade de água de cerca de 19m. 

A secção em estudo do quebramar Norte, o Posto A, está aproximadamente orientada ortogonalmente 
à agitação de Noroeste (NW). De acordo com o quadro 8.11, cerca de 80% da agitação proveniente 
daquele quadrante possui um período de pico compreendido entre 7s e 15s e uma altura de onda 
significativa compreendida entre 1m e 5m. Destes, os valores mais frequentes são os períodos de pico 
compreendidos entre 11s e 15s e as alturas de onda significativas entre 1m e 3m. 

Por aplicação da expressão (5.8), aos valores acima indicados, obtêm-se os valores dos comprimentos 
de onda indicados no quadro 8.13.  

 
Quadro 8.13 – Comprimento de onda incidente, expresso em metros, em função da profundidade de água e do 

período de pico. 

Profundidade 
de água (m) 

Período de Pico (s) 
10 11 12 13 14 

17 114.4 128.6 142.6 156.5 170.2 

19 119.1 134.3 149.3 164.0 178.7 

21 123.3 139.4 155.3 171.0 186.4 

 
De acordo com os resultados expostos no quadro 8.13, pode-se concluir que a profundidade de água 
não influi de modo significativo no valor do comprimento de onda. O mesmo já não se passa com o 
período da ondulação. 

Decidiu-se optar por um comprimento de onda incidente aproximadamente igual a 150m. Deste modo 
consegue-se representar correctamente toda a agitação marítima com comprimentos de onda inferior a 
este valor, não comprometendo em demasia o esforço de cálculo necessário. Com este comprimento 
de onda podem-se representar períodos de pico até 12s, o que corresponde a alturas de onda 
significativas até cerca de 3m. Assim, fica fora do alcance do modelo idealizado a agitação com 
períodos de onda superiores a 12s. Note-se que será sempre possível simular alturas de onda 
superiores a 3m, desde que o período seja no máximo igual a 12s. 

O software COBRAS disponibilizado para este trabalho apenas opera com agitação regular, razão pela 
qual, serão feitas as seguintes simplificações: 

• O período de pico, da agitação irregular, será assimilado ao período da agitação regular; 
• A altura de onda da agitação regular será considerada igual à altura de onda significativa. 

Dada a incerteza relacionada com a correlação entre o período de pico e a altura de onda significativa, 
optou-se por efectuar todas as simulações com período igual a 12s. 
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Quanto às alturas de onda incidentes, simularam-se duas situações distintas15: 3m e 5m. Optou-se 
também pela simulação de diferentes profundidades de água ou níveis de maré. Assim, para a 
profundidade de 17m (BMAV) simulou-se uma altura de onda de 3m. Para a profundidade de água de 
21m (PMAV), simularam-se alturas de onda de 3m e 5m. Efectuou-se esta escolha de simulações a 
realizar dada a grande quantidade de dados a analisar em cada simulação, o que obrigou a uma 
parcimoniosa gestão do tempo, quer de análise dos resultados quer de realização e compilação dos 
resultados a nível informático. Optou-se pela realização de uma simulação unicamente para a 
profundidade de 17m, dado serem mais interessantes os resultados provenientes de simulações com 
elevados níveis de maré: o manto de tetrápodes é mais solicitado, assim como o núcleo da estrutura.  

Resumidamente, no quadro 8.14 apresenta-se a identificação adoptada para as simulações efectuadas. 

 
Quadro 8.14 – Identificação das simulações efectuadas. 

Profundidade 
de água (m) 

Altura de Onda (m) 
3 5 

17 Simulação A - 

21 Simulação B Simulação C 

 

O critério físico de rebentação, expressão (5.9), permite concluir que a máxima altura de onda possível 
de ocorrer na proximidade da estrutura, para a situação mais desfavorável16, é de 0.78x17=13.3m, o 
que é muito superior às alturas de onda admitidas para esta simulação, o que comprova a sua 
exequibilidade. 

Optou-se pela geração de ondas do tipo Stokes de ordem V. 
 
 

8.3.2 MODELAÇÃO DA MALHA DE CÁLCULO 

O modelo de estudo é constituído por três zonas distintas:  

• Zona de absorção (Sponge Layer); 
• Zona de propagação da agitação (Flow Regularization Zone); 
• Zona de implantação da estrutura (Domain of Study), que consiste na zona onde se 

pretende obter resultados.  

As duas primeiras zonas são definidas em função quer da profundidade da água nas proximidades da 
estrutura, h, quer do comprimento de onda, L, tal como ilustrado esquematicamente na figura 8.9. A 
terceira zona é definida unicamente de acordo com o critério do utilizador, ou seja, tem as dimensões 
que se pretender. Geralmente coincide com a zona de implantação da estrutura a estudar. 

Cada uma das zonas indicadas é preenchida com células. O utilizador define as dimensões que deseja 
para cada uma das zonas. É desejável que na zona de propagação da agitação, as células tenham uma 
proporção tal que ∆x=4∆y, em que ∆x e ∆y representam as dimensões das células nas direcções x e y, 
respectivamente. A dimensão ∆x deve ser tal que um comprimento de onda corresponda a cerca de 75 
a 100 células, ou seja, dado que o comprimento de onda é igual a 150m, então vem que ∆x=1.5~2m. 

                                                      
15 No decorrer da execução das simulações, tentou-se efectuar simulações com altura de onda igual a 10m. Embora as 
dimensões da malha de cálculo fossem todas garantidas de acordo com as regras, no decorrer de cada simulação surgiam 
bastantes erros, o que fez descredibilizar os resultados daí provenientes. Optou-se assim por não se analisar aquelas 
simulações. 
16 A situação mais desfavorável neste caso entende-se como sendo a que pode ocorrer para a menor profundidade de água. 
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Figura 8.9 – Esquema das dimensões do modelo em estudo. 

 
É também conveniente que a amplitude de onda, a, seja definida por, pelo menos, cerca de 7 a 10 
células, ou seja, a=(7~10)∆y.  

Na zona de implantação da estrutura é conveniente que as células sejam quadradas, sendo que quanto 
menor for o lado da célula, maior será a precisão do cálculo, mas também mais demorado ele será. 
Dado que o espaçamento das células na vertical, ∆y, tem de ser constante para todo o desenvolvimento 
longitudinal do modelo, então na zona de implantação da estrutura o espaçamento horizontal das 
células é quatro vezes superior ao espaçamento na zona de propagação da agitação. 

Como regra de boa prática, a cota do topo da função de geração da ondulação nunca deverá ser 
superior à cava da onda, ou seja, nunca deverá ficar “a descoberto” aquando da geração da ondulação. 

Face a estas regras de definição da malha de cálculo, decidiu-se optar pela construção de uma única 
malha para todas as simulações a efectuar, na qual existem duas variantes na definição da função de 
geração da ondulação, consoante o nível de maré: uma para a simulação A; e outra para as simulações 
B e C. Cada uma das configurações geométricas adoptadas estão representadas na figura 8.10. 

 

 
Figura 8.10 – Esquemas de definição da função de geração da ondulação. 

 
O espaçamento das células na vertical será variável até à altura de 5m (-12m Z.H.), sendo o 
espaçamento mínimo de 0.50m. Os restantes espaçamentos serão constantes e iguais a 0.50m, até à 
altura de 32.5m (+15.5m Z.H.). Até à altura de 5m o espaçamento será variável, essencialmente por 
razões de limitações de cálculo do programa. Todavia, o facto do espaçamento mínimo ser igual a 
0.50m faz com que a transição dos espaçamentos seja suave. Embora o espaçamento médio nesta zona 
seja superior a 0.50m, julga-se que o erro cometido não é significativo. 
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Quanto ao espaçamento das células na horizontal, foram considerados valores de 2.00m e 0.50m, 
respectivamente para as zonas de propagação da agitação e para a zona de implantação da estrutura. 
Na zona de absorção, o espaçamento horizontal também foi considerado igual a 2.00m. Estes valores 
resultaram, essencialmente, de um compromisso entre a precisão dos resultados e o tempo de 
simulação dispendido pelo computador utilizado (figura 8.11). 

 

 
Figura 8.11 – Esquema das dimensões da malha de cálculo utilizada. 

 
Como já foi abordado no subcapítulo 8.2.3, de entre os ficheiros de output que o programa COBRAS 
cria, apenas dois deles têm interesse prático: os ficheiros do tipo III e os ficheiros do tipo IV. Grosso 
modo, os ficheiros do tipo III são constituídos por informação de todo o domínio de cálculo, enquanto 
os ficheiros do tipo IV consistem em informação de uma ou mais abcissas em particular. Estes últimos 
têm especial interesse, na medida em que, por um lado, compilam informação segundo um eixo 
vertical, e por outro permitem obter mais informação do domínio de cálculo do que os ficheiros do 
tipo III. Neste sentido, decidiu-se introduzir onze abcissas para a determinação dos ficheiros do tipo 
IV (figura 8.12), que são: 550m, 600m, 675m, 715m, 721m, 729m, 733m, 738.5m, 742.5m, 758m e 
781m.  

As abcissas 550m, 600m e 675m foram colocadas essencialmente para controlo e verificação da 
agitação incidente. A abcissa 781m foi colocada para analisar a agitação que atravessa a estrutura. As 
restantes sete abcissas servem para obter informação no interior da estrutura. Na figura 8.12 apresenta-
se a localização relativa das abcissas consideradas. 

 

 
Figura 8.12 – Esquema de localização das abcissas para a obtenção dos ficheiros do tipo IV. 
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Interessa também mencionar quer o tempo de simulação adoptado, quer o intervalo de tempo de 
criação de cada tipo de ficheiro. No caso dos ficheiros do tipo III optou-se por um intervalo de escrita 
de 0.1s, enquanto para os ficheiros do tipo IV optou-se por um intervalo de 0.01s.  

Face ao esforço de cálculo necessário e o tempo dispendido pelo computador, optou-se por efectuar 
simulações de 300s, o que corresponde a cerca de 22 ondas17 a colidir com a estrutura. 

 
8.3.3 MODELAÇÃO DE MEIOS POROSOS E DE OBSTÁCULOS 

Um quebramar de taludes é por excelência uma estrutura porosa, ou seja, os seus vazios permitem o 
escoamento da água, com alguma “facilidade”. Como já foi referido, de um modo geral, o escoamento 
no interior destas estruturas não é do tipo laminar, razão pela qual as velocidades associadas ao 
escoamento da água não são desprezáveis. Todavia, cada uma das camadas que constituem uma 
secção transversal de um quebramar de taludes possui uma porosidade que lhe é característica e que, 
intuitivamente, depende das dimensões dos vazios existentes entre os blocos dessas camadas. Cada 
uma destas regiões constitui um meio poroso.  

Por oposição, os obstáculos são as regiões através da qual não existe qualquer movimento do fluido. 
Neste trabalho, apenas se entendeu como obstáculo a superestrutura do quebramar, uma vez que é 
aproximadamente constituída por um bloco de betão. Dado que o objectivo deste trabalho é analisar os 
processos de escoamento no interior do quebramar de taludes, não foi dada grande importância à 
definição geométrica da superestrutura. Esta foi definida através de uma forma rectangular, não tendo 
sido reproduzido o deflector curvo situado no paramento voltado a barlamar. Julga-se que a influência 
desta simplificação não é significativa para os resultados obtidos. 

No software COBRAS, os meios porosos e os obstáculos são definidos de forma idêntica. São 
utilizadas funções cónicas, sendo utilizados como input do software as suas constantes a1, a2, b1, b2, c1, 
c2, d1, d2, e1 e e2, de acordo com a seguinte expressão: 

( )
( )[ ] ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]ykmseneyknexkmsendxknd

xyccybybxaxayxf

ymyymyxmxxmx 2121

21
2

21
2

21

coscos

,

++++
++++++=

 (8.1) 

max

2

x
kxm

π=  (8.2) 

max

2

y
kym

π=  (8.3) 

em que xmáx e ymáx representam, respectivamente, os valores máximos na direcção x e y da malha de 
cálculo e onde nx, ny, mx e my podem ser usados para gerar kxm e kym. 

Dado que apenas serão utilizadas funções do primeiro grau, então todas as constantes terão valor nulo 
à excepção de a1, b1 e c1. 

Cada meio poroso ou obstáculo é definido através de um conjunto de funções do tipo da representada 
pela expressão (8.1), tantas quantas as necessárias para delimitar a região. Cada recta, cuja expressão 
genérica é y=mx+b, deverá neste software ser definida através de uma das seguintes formas: 

                                                      
17 Esta estimativa resulta do facto de que a cada 12s é formada uma nova onda, o que em 300s de simulação correspondem a 
25 ondas. Como a agitação tem de percorrer aproximadamente três comprimentos de onda até atingir a estrutura, vem que o 
número de ondas incidentes será aproximadamente de 25-3=22 ondas.  
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0)( =−−== bmxyxyf  (8.4) 

0)( =++−== bmxyxyf  (8.5) 

Não é indiferente definir uma fronteira através da expressão (8.4) ou (8.5). Cada uma das expressões é 
utilizada criteriosamente do modo que se explica na figura 8.13. Nesta figura, as funções f1 e f2 foram 
definidas através da expressão (8.4), enquanto as funções f3 e f4 foram delineadas através da expressão 
(8.5). 

O software COBRAS acrescenta uma dada região ao domínio se este for identificado pelo algarismo 1. 
Caso esta seja identificada pelo algarismo 0, aquela região é eliminada do domínio. Tal como foi 
apresentado nos quadros 8.3 e 8.6 estes identificadores consistem nos parâmetros IOH e IPR, 
respectivamente da definição dos obstáculos e dos meios porosos.  

O raciocínio a estabelecer para proceder à definição da região sombreada da figura 8.13 é o seguinte: 

i. A função f1 é utilizada para acrescentar uma região ao domínio em estudo. Por isso é 
definida sob a forma da expressão (8.4) e associada ao algarismo 1; 

ii. A função f2 é utilizada para eliminar parte da região definida anteriormente pela função f1. 
Como é definida segundo a forma da expressão (8.4), estabelece a região abaixo da recta 
f2. Para eliminar parte do domínio é-lhe associado o algarismo 0; 

iii.  As funções f3 e f4 são definidas segundo a forma da expressão (8.5) de modo a definir a 
região exterior à área pretendida. É-lhes associado o algarismo 0, para que essas regiões 
sejam excluídas do domínio. 

 

 
Figura 8.13 – Esquema de definição de regiões usando o software COBRAS. 

 
No fundo, o raciocínio utilizado consiste num procedimento iterativo de eliminar regiões por 
intercepção com uma região definida pela primeira função introduzida, a função f1.  

O quebramar em estudo possui uma secção que se afasta significativamente de uma secção 
homogénea. De facto, ele é constituído por várias camadas de características muito distintas, no que 
diz respeito à permeabilidade, à dimensão característica dos blocos, etc. 

Um bom modelo matemático nem sempre pode retratar ao ínfimo pormenor a realidade, mas reproduz 
os traços gerais da estrutura com fidelidade. Assim, para obter um bom modelo há que delinear quais 
os pormenores importantes e quais os que não o são. 

Decidiu-se proceder à definição de todas as camadas constituintes da estrutura, embora de forma 
aproximada, essencialmente no que diz respeito à definição geométrica: todas as envolventes foram 
assemelhadas a rectas. Por outro lado, a superestrutura foi delineada sem se estabelecer o pormenor do 
deflector existente. Este não é importante para o presente trabalho, uma vez que não se analisará a 
interacção da agitação com a estrutura relativamente aos galgamentos. 
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Com efeito, a definição de toda a estrutura é realizada por sobreposição de várias regiões, definidas de 
acordo com o procedimento acima apresentado. A ordem com que é realizada essa sobreposição é 
importante, uma vez que o COBRAS executa um algoritmo de eliminação de regiões conforme a 
ordem com que as regiões se sobrepõem. Cada uma das regiões definidas (meios porosos e 
obstáculos), incluindo as suas funções, e a ordem com que têm de ser introduzidas no ficheiro de input 
são as que se apresentam nos quadros 8.15 a 8.25. A denominação indicada apenas serve para 
delimitar as diversas linhas do ficheiro de input (Anexo 2). 

Cada meio poroso fica totalmente definido através dos seguintes elementos: 

• Definição geométrica – um conjunto de funções define as fronteiras do meio poroso, tal 
como apresentado nos quadros 8.15 a 8.24; 

• Diâmetro característico, d50, expresso em m (capítulo 5.3); 
• Porosidade, n, expressa em m (capítulo 3.3); 
• Permeabilidade, k, expressa em m/s (capítulo 3.3); 
• Parâmetros α e β da equação de Forchheimer (capítulo 3.3).  

 

No quadro 8.25 apresentam-se o conjunto de funções definidoras do obstáculo (superestrutura) 
existente no modelo de cálculo. A figura 8.14 expõe o resultado das sucessivas sobreposições de todos 
os meios porosos e do obstáculo. 

 

 
Quadro 8.15 – Definição geométrica do “Quebramar Antigo-núcleo”. 

Função Tipo de 
função 

Esquema 

00.111 −= yf  1 

 

63.16725.02 −+−= xyf  0 

25.3445.03 −+−= xyf  0 

25.19225.04 +−−= xyf  0 

50.3755.05 ++−= xyf  0 

 
 

Quadro 8.16 – Definição geométrica do “Quebramar Antigo - risberma”. 

Função 
Tipo de 
função 

Esquema 

00.71 −= yf  1 

 

25.3445.02 −+−= xyf  0 

50.3825.03 +−−= xyf  0 
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Quadro 8.17 – Definição geométrica do “Quebramar Antigo – manto resistente”. 

Função 
Tipo de 
função 

Esquema 

00.181 −= yf  1 

 

63.16025.02 −+−= xyf  0 

25.3375.03 −+−= xyf  0 

25.19925.04 +−−= xyf  0 

50.3825.05 +−−= xyf  0 

 
Quadro 8.18 – Definição geométrica do “Núcleo A”. 

Função 
Tipo de 
função 

Esquema 

50.201 −= yf  1 

 

75.528
4

3
2 −+−= xyf  0 

73.514
3

2
3 +−−= xyf  0 

 
Quadro 8.19 – Definição geométrica do “Núcleo B”. 

Função 
Tipo de 
função 

Esquema 

00.101 −= yf  1 

 

75.528
4

3
2 −+−= xyf  0 

80.618
5

4
3 +−−= xyf  0 

 
Quadro 8.20 – Definição geométrica do “Filtro 1dir A”. 

Função 
Tipo de 
função 

Esquema 

50.201 −= yf  1 

 

75.528
4

3
2 −+−= xyf  0 

10.517
3

2
3 +−−= xyf  0 
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Quadro 8.21 – Definição geométrica do “Filtro 1dir B”. 

Função 
Tipo de 
função 

Esquema 

00.121 −= yf  1 

 

75.528
4

3
2 −+−= xyf  0 

68.621
5

4
3 +−−= xyf  0 

 
Quadro 8.22 – Definição geométrica do “Filtro 1esq”. 

Função 
Tipo de 
função 

Esquema 

50.201 −= yf  1 

 

23.527
4

3
2 −+−= xyf  0 

10.517
3

2
3 +−−= xyf  0 

 
Quadro 8.23 – Definição geométrica do “Filtro 2”. 

Função 
Tipo de 
função 

Esquema 

00.241 −= yf  1 

 

98.522
4

3
2 −+−= xyf  0 

03.520
3

2
3 +−−= xyf  0 

68.621
5

4
4 +−−= xyf   

 
Quadro 8.24 – Definição geométrica dos “Tetrápodes”. 

Função 
Tipo de 
função 

Esquema 

50.281 −= yf  1 

 

28.517
4

3
2 −+−= xyf  0 

03.520
3

2
3 +−−= xyf  0 

68.621
5

4
4 +−−= xyf   
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Quadro 8.25 – Definição geométrica da Superestrutura (obstáculo). 

Função 
Tipo de 
função Esquema 

00.321 −= yf  1 

 

00.7452 +−= xf  0 

50.203 −= yf  0 

30.7324 −= xf  0 

 

 
Figura 8.14 – Esquema de definição de regiões usando o software COBRAS. Sobreposição das figuras dos 

quadros anteriores. 
 

Admitindo que o peso volúmico do enrocamento utilizado é de 26.5kN/m3 e que o betão tem peso 
volúmico 24kN/m3 então, as suas dimensões características, e∆, podem ser obtidas pela expressão (5.2), 
quadro 8.26. O diâmetro característico será considerado igual à dimensão característica. 

 
Quadro 8.26 – Cálculo das dimensões características dos materiais da secção do quebramar em estudo. 

 Material 
Peso – W 

γ (kN/m3) K∆ e∆ ou d50 (m) 
ton kN 

Quebramar 

Tetrápodes 40t 40 392 24 1.04 2.64 

Enrocamento 3t 3 29 26.5 1.10 1.14 

Enrocamento 1.5t 1.5 15 26.5 1.10 0.90 

Enrocamento 0.5t 0.5 5 26.5 1.10 0.63 

TOT 0.016 0.16 26.5 1.10 0.20 

Quebramar 
Submerso 

Blocos Betão (cubos) 90t 90 883 24 1.10 3.66 

Enrocamento 1t 1 10 26.5 1.10 0.79 

Enrocamento 4t 4 39 26.5 1.10 1.25 

 
Segundo CIRIA et al. (2006), a porosidade de um manto de tetrápodes é igual a 0.50, enquanto a de 
um manto de blocos cúbicos é igual a 0.47. 

As restantes camadas constituintes da secção do quebramar em estudo possuem uma porosidade que 
será estimada através das expressões (3.7) e (3.9), de acordo com os seus pesos médios. Admite-se que 
os materiais têm uma forma típica dos materiais britados, pelo que e0≈0.94. Todos estes dados estão 
resumidos no quadro 8.27. 
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Quadro 8.27 – Cálculo das porosidades dos materiais da secção do quebramar em estudo. 

 Material Massa (kg) e0 nRRD e n 

Quebramar 

Enrocamento 3t 3000 0.94 12.7718 0.868 0.465 

Enrocamento 1.5t 1500 0.94 9.88 0.847 0.459 

Enrocamento 0.5t 500 0.94 9.01 0.838 0.456 

TOT 16 0.94 5.22 0.767 0.434 

Tetrápodes - - - - 0.500 

Quebramar 
Submerso 

Enrocamento 1t 1000 0.94 9.451 0.843 0.457 

Enrocamento 4t 4000 0.94 15.65 0.881 0.468 

Cubos - - - - 0.470 

 

Dada a falta de dados mais concretos, a porosidade do material TOT foi estimada unicamente com 
base no valor mínimo da porosidade típica daquele tipo de materiais. Assim, admitiu-se que a 
dimensão característica daqueles blocos seria de 0.20m, donde se obteve o seu peso médio e a sua 
porosidade determinada pelo mesmo método que os restantes materiais da secção.   

A permeabilidade de cada um dos materiais foi delineada de acordo com o quadro 3.5, dado ser o que 
melhor se adequa ao âmbito deste trabalho. Assim, de acordo com as dimensões características 
presentes no quadro 8.26, decidiu-se que todos os materiais teriam uma permeabilidade igual a 
1.00m/s, à excepção dos blocos de enrocamento de 0.5t e de 1t, que se admitiu terem uma 
permeabilidade igual a 0.65m/s e do TOT que se admitiu possuir uma permeabilidade de 0.30m/s. 
Estes valores consistem essencialmente nos valores extremos de permeabilidade indicados no quadro 
3.5 para os materiais mais grosseiros (dimensão característica superior a 100mm). São estes materiais 
que usualmente são empregues nas obras marítimas. O valor intermédio de permeabilidade resulta do 
facto de que aqueles materiais possuem dimensões características compreendidas entre os valores 
extremos já indicados.  

Dada a grande incerteza incorrida, julga-se não fazer sentido efectuar mais nenhuma divisão dos 
materiais no que diz respeito às suas permeabilidades. A única forma de se obter um valor mais 
correcto seria através de ensaios de permeabilidade em amostras dos materiais reais. 

Em relação aos parâmetros da equação de Forchheimer, decidiu-se adoptar os valores 300 e 3.3, para 
α e β, respectivamente. Estes valores são os recomendados pelo CEM (2006b), já apresentados no 
quadro 3.4.  

No quadro 8.28 encontra-se um breve resumo das propriedades de cada uma das camadas da estrutura. 

 

 

 

 

 

                                                      
18 Média aritmética dos extremos dos intervalos. 
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Quadro 8.28 – Resumo das propriedades de cada camada, necessárias para introduzir no ficheiro de input do 
programa COBRAS. 

Secção Material constituinte d50 ou e∆ (m) n k (m/s) 

Quebramar antigo - núcleo Enrocamento 1t 0.790 0.457 0.65 

Quebramar antigo - risberma Enrocamento 4t 1.254 0.468 1.00 

Quebramar antigo - betão Blocos cúbicos 90t 3.658 0.47 1.00 

Núcleo A TOT 0.200 0.434 0.30 

Núcleo B TOT 0.200 0.434 0.30 

Filtro 1dir A Enrocamento 0.5t 0.627 0.456 0.65 

Filtro 1dir B Enrocamento 0.5t 0.627 0.456 0.65 

Filtro 1Esq Enrocamento 1.5t 0.904 0.459 1.00 

Filtro 2 Enrocamento 3t 1.139 0.465 1.00 

Tetrápodes Tetrápodes 2.640 0.50 1.00 

 

 

 

8.4 RESULTADOS  

8.4.1 INTRODUÇÃO 

O sistema de eixos utilizado tem a direcção e sentidos usuais, sendo a sua origem no canto inferior 
esquerdo do modelo, logo as alturas ou cotas (z) indicadas referem-se à base da estrutura. 

A apresentação dos resultados obtidos para as diversas simulações efectuadas com o programa 
COBRAS será efectuada segundo dois passos. 

Em primeiro lugar, os resultados obtidos serão validados, quer através da simples inspecção da altura 
de onda gerada em cada simulação (através das sondas localizadas ao largo da estrutura), quer pela 
inspecção visual da definição dos meios porosos, quer ainda através da comparação com os resultados 
de uma simulação em que a malha de cálculo é mais espaçada, onde se terá de verificar a convergência 
dos resultados19. 

Seguidamente, serão expostos os resultados obtidos, quer para o modelo de cálculo, quer para as 
abcissas requeridas, no que se refere a velocidades horizontais, velocidades verticais, velocidade em 
módulo, energia cinética turbulenta, pressão e fluxo de energia. 

Para cada tipo de resultados acima indicados procurar-se-ão os respectivos valores máximos e 
mínimos no sentido de os enquadrar e assim poder inferir entre que valores as referidas grandezas 
podem oscilar. 

                                                      
19 As dimensões adoptadas para a malha de cálculo influenciam o rigor dos resultados, todavia não devem influenciar a sua 
natureza, isto é, a grandeza dos valores obtidos deverá ser a mesma, devendo registar-se um padrão de resultados semelhante 
qualquer que seja o espaçamento da malha adoptada (desde que não sejam muito diferentes). Ao executar uma simulação 
com uma malha de cálculo mais espaçada, por um lado deverá verificar-se a respectiva perda de rigor inerente ao 
espaçamento adoptado, concluindo-se assim que um espaçamento decrescente da malha de cálculo traz um ganho de rigor 
aos resultados obtidos. Por outro lado, é favorável a opção por um espaçamento maior da malha de cálculo, na medida em 
que isso implica um menor tempo de simulação. 
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O programa COBRAS não possui um módulo de visualização de resultados. Apenas cria matrizes (ou 
arrays) com os resultados referentes ao centro de cada célula da malha de cálculo. Neste sentido, é 
necessário recorrer a um outro programa, que efectue a leitura dos resultados do programa COBRAS e 
crie gráficos, curvas, mapas, etc., permitindo a visualização desses resultados. Para esse efeito, 
recorreu-se ao programa MATLAB, versão 6.5. 

Para a execução de animações utilizou-se o Windows Movie Maker, juntamente com o MATLAB. 

Todos os tipos de resultados apresentados neste capítulo serão antecedidos das instruções MATLAB 
que conduziram à sua criação. 

Os ficheiros de input de cada uma das simulações executadas encontram-se no Anexo A1. 

 
 
8.4.2 VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

O primeiro passo da validação do modelo utilizado consiste na inspecção visual da definição dos 
meios porosos. A ordem com que os meios porosos deverão ser introduzidos e algumas das suas 
propriedades, como a porosidade, podem ser verificados através de um gráfico que utilize o ficheiro 
porous. Este ficheiro consiste num array que contém os valores da porosidade de cada célula da malha 
de cálculo. 

Dado que a malha de cálculo utilizada é igual para todas as simulações e que os meios porosos 
definidos também são sempre os mesmos, bastará verificar uma única simulação. Na figura 8.15 
apresentam-se os vários meios porosos definidos. 

 
Instruções MATLAB: 

load xc, load yc 
pcolor pcolor(xc,yc,porous), shading interp, caxis([0.42, .52]), colormap(bone) 
axis([670,780,0,32]), axis equal 

 

 
Figura 8.15 – Definição dos meios porosos utilizados no modelo em estudo e respectiva porosidade.  
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Da análise da figura 8.15, é possível verificar que cada um dos meios porosos está bem definido, 
havendo uma boa similitude com a figura 8.14. Os valores da porosidade também estão correctamente 
delineados, de acordo com os dados do quadro 8.28. 

Com o intuito de validar os resultados obtidos, decidiu-se proceder à execução de uma simulação com 
a malha de cálculo mais espaçada e verificar a convergência dos resultados. Optou-se como situação 
de comparação a Simulação B. 

Neste sentido, construiu-se a designada “Simulação B - Validação”, totalmente igual à Simulação B, à 
excepção das dimensões da malha de cálculo na zona de implantação da estrutura, em que se decidiu 
por uma malha quadrada com espaçamento entre células de 1m, em vez de 0.5m. O ficheiro de input 
desta simulação encontra-se no Anexo A1. 

 

Instruções MATLAB: 

load xu4, load xv4 
plot(xu4(:,2:34)) 
plot(xu4(:,2:34)) 
load xu4, load xv4 
plot(xu4(:,2:18)) 
plot(xv4(:,2:18)) 

 

 

Figura 8.16 – Velocidades horizontais registadas ao longo do tempo na sonda 4, na zona interior da estrutura. 
Simulação B - Validação 
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Figura 8.17 – Velocidades horizontais registadas ao longo do tempo na sonda 4, na zona interior da estrutura. 

Simulação B 

 

 
Figura 8.18 – Velocidades verticais registadas ao longo do tempo na sonda 4, na zona interior da estrutura - 

Simulação B - Validação. 
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Figura 8.19 – Velocidades verticais registadas ao longo do tempo na sonda 4, na zona interior da estrutura -

Simulação B. 

 

 

Os gráficos das figuras 8.16 a 8.19 representam a sobreposição das velocidades (horizontais nas 
figuras 8.16 e 8.17, e verticais nas figuras 8.18 e 8.19) registadas no decorrer da simulação, em cada 
célula de cálculo, ao longo da abcissa 715m. Assim, cada linha representa a velocidade registada numa 
determinada ordenada, referente a cada célula. Note-se que apenas se representaram os resultados das 
velocidades registadas no interior da estrutura, ou seja, abaixo da cota 18.5m. 

Nos gráficos, em abcissa está representado o instante em que a velocidade foi registada. Na simulação 
B, que tinha maior número de células, a convergência foi mais lenta, daí que tenham sido registados 
mais instantes (cerca de 10000). Todavia, em ambas as simulações comparadas, o tempo de simulação 
foi igual a 300s. A comprovar este facto, pode-se verificar que em ambas as simulações são atingidos 
um igual número de “picos” de velocidade, ou seja, igual número de ciclos de espraiamento e refluxo.  

É possível verificar que, nos instantes iniciais, os valores extremos registados são semelhantes. Com o 
decorrer da simulação B, pelo facto de possuir menor dimensão das células, é atingido uma maior 
precisão e uma melhor convergência dos resultados. Já na simulação de validação, a convergência de 
resultados parece ocorrer mais lentamente. 

Neste sentido, parece haver convergência dos resultados entre as duas situações comparadas, quando 
as dimensões da malha de cálculo diminuem. Todavia, com a plena consciência de que deveriam ser 
efectuadas mais comparações, admitiu-se que os modelos utilizados ofereciam dados credíveis. 
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Cada uma das simulações pretendem representar alturas de água e alturas de onda incidentes distintas, 
de acordo com o quadro 8.14. No entanto, há que averiguar se estes parâmetros foram correctamente 
reproduzidos pelo programa COBRAS. Neste sentido, nas figuras 8.20 a 8.24 estão representados os 
valores da altura de água registados na abcissa x=600m. Optou-se pelos registos nesta abcissa, uma 
vez que, se se optasse por uma abcissa mais distante da estrutura (x=550m), maior seria a 
probabilidade da onda ainda não estar totalmente gerada; por outro lado, se se optasse por uma abcissa 
mais perto da estrutura (x=675m), a altura de onda apareceria ligeiramente distorcida devido, 
provavelmente, aos fenómenos de reflexão na estrutura. 

Analisando as figuras 8.20 a 8.23, pode-se verificar que a geração da agitação não é constante ao 
longo do tempo de simulação, isto é, existe uma grande oscilação da altura de onda (geralmente por 
excesso) e uma quebra na periodicidade do movimento da superfície livre (falta de simetria entre a 
cava e a crista da onda). Todavia, com o decorrer do ensaio, a periodicidade da agitação começa a 
fazer-se sentir, progredindo para uma altura de onda razoavelmente bem definida. Assim, interessa 
apenas analisar os últimos instantes de cada simulação. No quadro 8.29 apresentam-se os valores 
máximos e mínimos da superfície livre, registados nos últimos seis períodos de onda de cada 
simulação (de forma aproximada). Apresentam-se também os valores da altura de onda gerada e o 
desvio do ponto médio entre a cava e a crista de cada grupo de ondas face ao nível médio da água. 

Nas simulações A, B e B - Validação houve uma razoável reprodução da agitação pretendida, ou seja, 
de acordo com a altura de onda indicada no quadro 8.16. O mesmo não se verificou para a simulação 
C. Provavelmente, este facto deveu-se ao igual tempo de simulação imposto para todas as simulações. 
As três primeiras simulações, porque reproduzem as menores alturas de onda simuladas, atingiram 
mais rapidamente as características da agitação pretendidas. Quanto à simulação C, que simula uma 
altura de onda de 5m, provavelmente não teve tempo suficiente para gerar a agitação desejada, pelo 
que se conseguiu atingir apenas (nos últimos 6 períodos) uma altura de onda de cerca de 4m. 

É possível verificar também o efeito do aumento do espaçamento das células da malha de cálculo, 
através da comparação das simulações B e B – Validação. Esse aumento repercutiu-se num 
agravamento do erro (por excesso) cometido na definição da altura de onda.  

 

 
Figura 8.20 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 2 (x=600m) - Situação A. 
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Instruções MATLAB: 

load heig2 
plot(heig2(:,1),heig2(:,2)) 

 

 
Figura 8.21 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 2 (x=600m) - Situação B. 

 

 
Figura 8.22 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 2 (x=600m) - Situação B Validação. 
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Figura 8.23 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 2 (x=600m) - Situação C. 

 
Quadro 8.29 – Níveis máximos e mínimos da superfície livre, registados em cada simulação, nos últimos 6 

períodos de onda. 

Simulação (Z’=d+η)min (Z’=d+η)máx Semi-Diferença H (m) Semi-Soma Dif NMA 

A 15.7 18.4 1.35 2.7 17.05 0.05 

B 19.6 22.7 1.55 3.1 21.15 0.15 

B - Validação 19.6 22.9 1.65 3.3 21.25 0.25 

C 19.2 23.4 2.10 4.2 21.30 0.30 

 
Note-se que nas simulações em que a altura de onda está razoavelmente bem definida, o nível mínimo 
e o nível máximo da água são ligeiramente superiores aos valores esperados (cerca de 1% da 
profundidade de água em questão). Daqui resulta que o nível médio da água obtido seja ligeiramente 
superior a zero. 

Esta imprecisão na definição da superfície livre poderá ser o resultado da teoria de ondas utilizada para 
a sua definição: Stokes de ordem V. Todas as teorias de ondas resultam de simplificações da fórmula 
de Navier-Stokes, o que acarreta erros na sua aplicação, os erros de segunda ordem. 

Nas simulações efectuadas, verifica-se que apenas as últimas 6 ondas geradas correspondem à altura 
de onda desejada. Assim, para a abcissa em questão, pode-se tomar como regra prática, que são 
necessárias cerca de 16 ondas para gerar a ondulação pretendida, isto é, somente os últimos 70s de 
simulação correspondem à altura de onda pretendida. 

Em face destes resultados, pode-se dizer que as simulações efectuadas poderão originar resultados 
credíveis, de acordo com os pressupostos de cálculo. A simulação C deverá ser admitida como sendo 
uma simulação em que a altura de onda é igual a 4m. 
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8.4.3 ELEVAÇÃO DA SUPERFÍCIE LIVRE 

Indo de encontro ao objectivo deste trabalho, interessa estudar o modo como a água se desloca ou 
escoa no interior de quebramares de taludes, em especial, no caso da secção do Posto A do quebramar 
Norte do porto de Leixões. 

A posição da superfície livre ou nível freático no interior da estrutura é uma informação bastante 
importante, na medida em que dá a percepção da sua permeabilidade, ou seja, a medida da sua maior 
ou menor facilidade em permitir que a água entre e saia da estrutura, em cada ciclo de espraiamento e 
refluxo.  

Dado que a superfície de entrada de água é maior do que a superfície de saída, o nível freático tende a 
localizar-se acima do nível médio da água. Nas figuras seguintes são apresentados os valores do nível 
da superfície livre registados nas abcissas (ou sondas) consideradas no modelo, ou seja, nas abcissas 
715m, 721m, 729m, 733m, 738.5m, 742.5m e 758m. 

 
Instruções MATLAB: 

load heig4 
plot(heig4(:,1),heig4(:,2)) 
load heig5 
plot(heig5(:,1),heig5(:,2)) 
etc. 

 

 

 
Figura 8.24 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 4 (x=715m) - Situação A. 
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Figura 8.25 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 5 (x=721m) - Situação A. 

 

 
Figura 8.26 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 6 (x=729m) - Situação A. 
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Figura 8.27 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 7 (x=733m) - Situação A. 

 

 
Figura 8.28 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 8 (x=738.5m) - Situação A. 
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Figura 8.29 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 9 (x=742.5m) - Situação A. 

 
Instruções MATLAB: 

plot([heig4(8400:end,1)],[heig4(8400:end,2)],[heig5(8400:end,1)],[heig5(8400:end,2)],[heig6(8400:end
,1)],[heig6(8400:end,2)],[heig7(8400:end,1)],[heig7(8400:end,2)],[heig8(8400:end,1)],[heig8(8400:end,
2)],[249.5,249.5],[17.4,19.6],[262.5,262.5],[17.4,19.6],[273.7,273.7],[17.4,19.6],[286,286],[17.4,19.6],
[298.5,298.5],[17.4,19.6]), axis([245,305,17.4,19.6]) 

 

 

Figura 8.30 – Nível da superfície livre, registado nas abcissas 715m (linha mais a cima), 721m, 729m, 733m e 
742.5m (linha mais a baixo) nos últimos 50s de simulação. 
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Os resultados relativos às simulações B e C encontram-se no Anexo A2. 

Nos quadros 8.32, 8.33 e 8.34 são apresentados os valores dos níveis máximos e mínimos da posição 
do nível freático, atingidos em cada uma das abcissas, nos últimos 50s de simulação, respectivamente 
para as simulações A, B e C. São igualmente apresentados os valores das respectivas oscilações do 
nível freático, assim como a sua variação face ao nível médio da água (NMA), dada pela seguinte 
expressão.   

NMA
NN

mNMAaofaceVariação mínmáx −−=
2

)(___  (8.6) 

em que Nmáx representa o nível máximo, Nmín o nível mínimo e NMA o nível médio da água. 

De acordo com os resultados apresentados para a simulação A, pode-se verificar que o nível de 
repouso corresponde ao pretendido, ou seja, 17m, visto ser o nível da água no início da simulação.  

A oscilação da posição da superfície livre, assim como a variação face ao nível médio da água, 
diminuem significativamente no sentido de sotamar, o que demonstra o poder dissipador de energia da 
estrutura, não fosse essa a sua principal função. 

Pela análise da figura 8.30, verifica-se que o período das oscilações do nível da superfície livre 
apresenta alguma irregularidade. No intervalo de tempo representado surgem os seguintes períodos: 
13s, 11.2s, 12.3s e 12.5s. Isto pode dever-se quer ao incompleto desenvolvimento da agitação 
(insuficiente tempo de simulação), quer a fenómenos de reflexão na estrutura que alteram o padrão da 
agitação. 

Todavia, existe uma boa correlação entre os máximos níveis da superfície livre registados em cada 
abcissa, ou seja, o pico acorre aproximadamente no mesmo instante nas várias abcissas, o que denota a 
origem comum daquele fenómeno. É possível também verificar que o nível máximo apresenta maior 
duração nas abcissas mais distanciadas do talude onde incide a agitação. 

 
Quadro 8.30 – Resumo dos níveis da superfície livre, registados nos últimos 50s de simulação, em cada uma das 

abcissas – Simulação A. 

Abcissa 
(m) 

Nível Freático (m) Variação 
face ao 

NMA (m) 

Meios Porosos Atravessados 
Nível Mínimo Nível Máximo Oscilação 

715 18.5 19.5 1.00 2.00 Nenhum (superfície livre) 

721 17.8 17.9 0.10 0.85 Tetrápodes 

729 17.58 17.62 0.04 0.60 Anteriores + Filtro 2 +Filtro 1 

733 17.52 17.55 0.03 0.53  Anteriores + parte do núcleo 

738.5 17.43 17.45 0.02 0.44 Anteriores + meio núcleo 

 
Da análise dos quadros 8.31 e 8.32 (simulações B e C, respectivamente), verifica-se que a oscilação da 
superfície livre diminui consideravelmente no sentido de sotamar. Todavia, a sua variação face ao 
nível médio da água aumenta ligeiramente da abcissa x=715m para a x=721m, diminuído depois no 
sentido de sotamar. Isto demonstra, por um lado, o poder da estrutura em dissipar energia e por outro a 
elevada permeabilidade do manto resistente de tetrápodes. Este permite que a água entre e saia da 
estrutura com maior facilidade, retendo, por sua vez, uma menor quantidade de água entre os ciclos de 
espraiamento e refluxo. 
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De acordo com as figuras apresentadas no Anexo A2, especial atenção deverá ser dada aos resultados 
das abcissas x=733m e seguintes, no sentido de sotamar. Embora os resultados mostrem que o nível da 
água permanece estático à altura de 21m, isto não corresponde ao verdadeiro valor. De facto, a água 
ocupa todo o meio poroso existente até ao contacto com o obstáculo que existe sobre ele, ou seja, a 
superestrutura que se encontra assente à altura de 20.5m. Assim, infere-se que o programa assume 
como nível da superfície livre o respectivo nível de água inicial, quando este se situa acima de 
obstáculos existentes. 

Nos últimos 50s de simulação, na simulação B registaram-se como períodos da agitação os seguintes 
valores: 11.9s, 12s e 11.9s. Por sua vez na simulação C registaram-se os valores de 11.9s, 11.7s e 
12.1s. Isto demonstra que, nestas duas simulações, a agitação incidente foi mais coincidente com o 
pretendido, quando comparada com a simulação A. O mesmo se passou com a intervalo de tempo 
verificado entre os máximos nas várias abcissas, em que nas simulações B e C foram mais constantes 
que na simulação A. 

 
Quadro 8.31 – Resumo dos níveis da superfície livre, registados nos últimos 50s de simulação, em cada uma das 

abcissas – Simulação B. 

Abcissa (m) 
Nível Freático (m) Variação 

face ao 
NMA (m) 

Meios Porosos Atravessados 
Nível Mínimo Nível Máximo Oscilação 

715 19.5 24 4.50 0.75 Nenhum (superfície livre) 

721 22.2 23.6 1.40 1.90 Tetrápodes 

729 21.55 21.65 0.10 0.60 Anteriores + Filtro 2 +Filtro 1 

733 e seguintes 21 21 0 0  Anteriores + parte do núcleo 

 
Quadro 8.32 – Resumo dos níveis da superfície livre, registados nos últimos 50s de simulação, em cada uma das 

abcissas – Simulação C. 

Abcissa (m) 
Nível Freático (m) Variação 

face ao 
NMA (m) 

Meios Porosos Atravessados 
Nível Mínimo Nível Máximo Oscilação 

715 19.7 24.7 5.00 1.20 Nenhum (superfície livre) 

721 23.2 24.8 1.60 3.00 Tetrápodes 

729 22.2 22.5 0.30 1.35 Anteriores + Filtro 2 +Filtro 1 

733 e seguintes 21 21 0 0  Anteriores + parte do núcleo 

 
 

8.4.4 VELOCIDADES NA DIRECÇÃO X E Y 

A velocidade com que as partículas da água estão animadas, durante o seu percurso no interior da 
estrutura, pode ser caracterizada quer através das suas componentes cartesianas (velocidade na 
direcção horizontal e vertical), quer através da sua componente algébrica ou módulo. O programa 
COBRAS fornece apenas os valores das componentes cartesianas do vector velocidade, registadas em 
cada célula da malha de cálculo. Todavia, por aplicação do Teorema de Pitágoras, facilmente se 
determina o módulo da velocidade.  
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O programa COBRAS regista as velocidades (horizontais e verticais) para todo o domínio de cálculo, 
isto é, para o domínio fluido e para os meios porosos. No entanto, apenas interessa, para o caso em 
estudo, os valores registados nos meios porosos. É necessário, então, recorrer a um artifício de cálculo, 
de modo a poder representar apenas aqueles valores. 

Neste sentido, executou-se uma simulação (por exemplo, com apenas 2s de simulação, uma vez que o 
ficheiro porous é gerado logo no início da simulação) com uma malha de cálculo igual à utilizada nas 
simulações deste trabalho. Todavia, a todos os meios porosos foi atribuída porosidade 0. Assim, o 
ficheiro porous gerado era constituído unicamente por 0’s e 1’s (0 nos meios porosos e 1 no meio 
fluido). Este ficheiro foi redenominado por aaa. Aos valores presentes neste ficheiro, foi subtraída a 
unidade e multiplicado por -1, invertendo-se, por isso, o significado dos valores 0’s e 1’s. Este novo 
conjunto de valores, quando multiplicado pelos valores da velocidade, elimina os valores registados no 
meio fluido e mantém intactos os valores registados nos meios porosos.  

Com o intuito de encontrar os instantes da simulação onde se verificaram os valores extremos da 
velocidade, decidiu-se utilizar os dados recolhidos na abcissa x=721m. Esta encontra-se mais próxima 
da zona de espraiamento e refluxo (onde podem ocorrer as maiores velocidades) e, por outro lado, 
situa-se mais no interior da estrutura do que o ponto de abcissa x=715m, logo permitirá uma melhor 
indicação das velocidades verificadas no interior da estrutura, que é a zona-alvo deste trabalho. 

 
Instruções MATLAB: 

load xu5  
plot(xu5(:,19:end)), axis([9000,11000,0,15e-3]) 

 

 
Figura 8.31 – Registo da velocidade horizontal na sonda 5 (x=721m), nos últimos instantes da simulação A. 

 

Cada uma das linhas representadas na figura 8.31 (e 8.32) representa o registo da velocidade ao longo 
do tempo, para uma determinada célula da malha de cálculo, situada na abcissa em questão. Todavia, 
para este caso, é mais interessante a definição da envolvente daquelas velocidades.   
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A partir da figura anterior conclui-se que o valor mínimo da velocidade foi atingido no instante 10350 
e o valor máximo no instante 10100 (considerando apenas os instantes correspondentes ao final da 
simulação A). Estes valores não correspondem directamente a um intervalo de tempo, mas ao número 
de leituras e registos que o programa já tinha efectuado até ao instante de medição. Todavia, por 
medição do comprimento do vector das velocidades, chegam-se aos valores de 290.8510s e 286.1320s, 
respectivamente.  

Efectuando o mesmo procedimento para os registos da velocidade vertical, os instantes associados à 
velocidade mínima e máxima são, respectivamente, 10350 e 10050, ou seja, 290.8510s e 284.9800s. 

 

Instruções MATLAB: 

load xv5  
plot(xv5(:,19:end)) 
axis([9000,11000,-0.01,0.01]) 

 

 
Figura 8.32 – Registo da velocidade vertical na sonda 5 (x=721m), nos últimos instantes da simulação A. 

 

Instruções MATLAB: 

load xv5 
load xu5 
xuu5=xu5(:,2:end) 
xvv5=xv5(:,2:end); 
v5=sqrt(xuu5.^2+xvv5.^2); 
plot(v5(:,18:end)) 
axis([9000,11000,0.004,0.015]) 



Análise dos Processos de Rotura e de Escoamento em Quebramares de Taludes 

110 

 
Figura 8.33 – Registo da velocidade, em módulo, na sonda 5 (x=721m), nos últimos instantes da simulação A. 

 
Já no caso de ser analisada a velocidade em módulo, figura 8.33, verifica-se que os instantes de 
velocidade mínima e máxima são, respectivamente, 10500 e 10050. Ou seja, 293.8870s e 284.9800s. 

Por se tratar da velocidade em módulo, o valor mínimo é aquele que se aproxima mais do valor nulo, 
ao contrário dos dois casos anteriormente analisados em que o mínimo consistia na maior velocidade 
negativa. Razão pela qual não coincidem os instantes indicados para o caso da velocidade em módulo 
e para as duas componentes horizontal e vertical. 

No entanto, o instante 284.9800s, ou por arredondamento 285s, surge reforçado como o instante em 
que se verifica o valor máximo da velocidade (positiva). No que se refere à maior velocidade negativa, 
pela análise das figuras 8.36 a 8.38, conclui-se que é no instante 290.8510s que esta ocorre. Por 
arredondamento considera-se o instante 290.9s. 

Assim, de seguida serão analisados os campos de velocidades presentes no interior da estrutura 
(simulação A), nos dois instantes apontados: 285s (valor máximo) e 290.9s (valor mínimo). 

Uma vez que os ficheiros de output das velocidades (ficheiros U0000 e W0000) são gerados a cada 
0.1s, então nos 300s de simulação deverão ser criados 3000 ficheiros, correspondentes a 3000 
instantes. Assim, as velocidades do instante 285s estão retratadas nos ficheiros U2850 e W2850. Da 
mesma forma, as velocidades do instante 290.9s estão retratadas nos ficheiros U2909 e W2909. 

 
Instruções MATLAB: 

load u2909, load w2909, load u2850, load w2850, load aaa 
u=(aaa-1).*-1.*u2850; w=(aaa-1).*-1.*w2850; 
uu=(aaa-1).*-1.*u2909; ww=(aaa-1).*-1.*w2909; load xc, load yc, quiver(xc,yc,u,w,10), hold on 
plot([689,706.5,714.5,725,733,751],[0,9,11,11,9,0],[737,757.1,764],[7,7,0],[674.5,706.5,714.5,725,733,
751],[0,16,18,18,16,7],[728,732.34,741.35,757.1,757.1,757.5,761,773.5],[17.25,20.5,20.5,10,10,10,10,0]
,[726,730.3,733],[17.275,20.5,20.5],[741.3,744.9,757.65,761.85,777.1],[20.5,20.5,12,12,0],[744.9,749.3,
762],[20.5,20.5,12],[733,729.3,721],[24,24,17.78],[733,727.7,713],[28.5,28.5,17.475],[732.3,745,745,7
38,738,733,733],[20.5,20.5,23,23,32,32,20.5],[674.5,777.1],[0,0]), axis([670 780 0 30]),axis equal 
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Figura 8.34 – Campo de velocidades registado no instante 285s (velocidades máximas), simulação A. 
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Figura 8.35 – Campo de velocidades registado no instante 285s (velocidades máximas), simulação A. A escala 

dos vectores no interior da estrutura está ampliada de 10x face aos restantes vectores. 
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Figura 8.36 – Campo de velocidades registado no instante 285s (velocidades máximas), simulação A. O tamanho 

dos vectores está aumentado 20x, face ao valor de referência. 
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Figura 8.37 – Campo de velocidades registado no instante 290.9s (velocidades mínimas), simulação A. 
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Figura 8.38 – Campo de velocidades registado no instante 290.9s (velocidades mínimas), simulação A. A escala 

dos vectores no interior da estrutura está ampliada de 10x face aos restantes vectores. 
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Figura 8.39 – Campo de velocidades registado no instante 290.9s (velocidades mínimas), simulação A. O 

tamanho dos vectores está aumentado 20x, face ao valor de referência. 
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Da análise dos resultados das três simulações (figuras 8.34 a 8.39 e Anexo A3), verifica-se que as 
velocidades máximas ocorrem nos instantes finais do espraiamento e que as velocidades mínimas 
ocorrem no final do refluxo. Em ambos os instantes referidos, o movimento da água na zona do núcleo 
tem o sentido do tardoz da estrutura, pelo que a velocidade vertical sofre menos inversões de sentido à 
medida que se caminha para sotamar. 

Na Baixa-Mar (simulação A), as velocidades da água na base do manto de tetrápodes tendem a 
assumir a direcção vertical nos instantes de velocidades extremas: sentido descendente no refluxo e 
sentido ascendente no espraiamento. 

Em ambas as situações de Preia-Mar (simulações B e C), as velocidades da água na base do manto de 
tetrápodes apresentam um movimento vertical descendente durante o espraiamento. Durante o refluxo, 
as velocidades adquirem uma direcção quase horizontal no sentido de barlamar.  

Nas três simulações, durante o espraiamento é notório que a água tem um movimento de entrada na 
estrutura, nas cotas mais elevadas e um movimento de saída, menos pronunciado, junto à base da 
estrutura. 

Já durante o refluxo ocorre a entrada de água na estrutura através de dois locais diferentes, pela base 
do manto de tetrápodes e pela base da estrutura (menos pronunciado). A saída aparenta realizar-se por 
um único local: a cota onde termina o refluxo. A água parece assim realizar determinados movimentos 
cuja trajectória é circular. 

É importante referir a limitação associada ao manto de blocos de 90t, onde não é possível haver uma 
descrição correcta dos vectores velocidade, pois os blocos têm um tamanho maior do que as células de 
cálculo. A água escoa-se pelos vazios ou intervalos entre os blocos, e não por todo o domínio, como é 
indicado nas simulações efectuadas. 

O processo de convergência de cada simulação depende em grande escala dos parâmetros simulados, 
como por exemplo a profundidade de água, assim como a altura de onda ou o período pretendido. 
Neste sentido, é bastante variável a quantidade de ficheiros criados pelo COBRAS durante cada 
simulação. No quadro 8.33 apresentam-se os instantes em que se registaram as velocidades extremas 
na abcissa x=721m, em cada uma das simulações. São também indicados os ficheiros usados para a 
geração dos gráficos apresentados neste capítulo.  

 
Quadro 8.33 – Resumo dos instantes seleccionados para a análise das velocidades máximas e mínimas e 

respectivos ficheiros, para cada simulação. 

Simulação 

Abcissa x=721m Campo de Velocidades 

Instante de 

Velocidade Máxima 

Instante de 

Velocidade Mínima 

Ficheiro Velocidade 

Máxima 

Ficheiro Velocidade 

Mínima 

A 10050 (285.0s) 10350 (290.9s) U2850 e W2850 U2909 e W2909 

B 9850 (294.0s) 9500 (287.5s) U2940 e W2940 U2875 e W2875 

C 16200 (283.2s) 16700 (287.7s) U2832 e W2832 U2877 e W2877 

 
As figuras já apresentadas dão uma boa visão de como se processa o escoamento no interior do 
quebramar de taludes em estudo. Todavia, não se tem ainda conhecimento da grandeza das 
velocidades indicadas. 
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A grandeza das velocidades pode ser visualizada nos gráficos seguintes, onde são apresentadas as 
velocidades registadas em cada uma das abcissas, nos últimos 1783 ficheiros, ou seja, desde o ficheiro 
9000 até ao final (no caso da simulação A). Isto corresponde aproximadamente aos últimos 38s de 
simulação, a que correspondem os instantes detectados como extremos para a análise dos campos de 
velocidades. No caso das simulações B e C, dado que a quantidade de ficheiros é diferente da 
quantidade gerada na simulação A, optou-se por apresentar também os últimos 40s 
(aproximadamente) de simulação.  

Uma vez que a direcção e sentido da velocidade já foi caracterizada pelas figuras anteriores, optou-se 
pela apresentação do módulo da velocidade em cada uma das abcissas, figuras 8.40 a 8.47. 

Nas figuras 8.40 a 8.47 e nas apresentadas no anexo A3, as várias linhas representam o perfil de 
velocidades em cada instante, para as profundidades de água correspondentes ao interior da estrutura. 
Obviamente não aparecem milhares de linhas diferentes (tantas quantos os instantes de criação de 
ficheiros) pois muitas delas estão sobrepostas. No entanto, a informação a reter daquelas figuras 
deverá ser a envolvente definida por essas linhas. 

 

Instruções MATLAB: 

load xv4 
load xu4 
v4=sqrt(xv4.^2+xu4.^2); 
plot(v4(9000:10783,2:end),yc(1:60,:)) 

 

 
Figura 8.40 – Velocidade em módulo, registada na abcissa x=715m, simulação A. 
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Figura 8.41 – Velocidade em módulo, registada na abcissa x=721m, simulação A. 

 

 
Figura 8.42 – Velocidade em módulo, registada na abcissa x=729m, simulação A. 
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Figura 8.43 – Velocidade em módulo, registada na abcissa x=733m, simulação A. 

 

 
Figura 8.44 – Velocidade em módulo, registada na abcissa x=738.5m, simulação A. 
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Figura 8.45 – Velocidade em módulo, registada na abcissa x=742.5m, simulação A. 

 

 
Figura 8.46 – Velocidade em módulo, registada na abcissa x=758m, simulação A. 
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Figura 8.47 – Pormenor da velocidade em módulo, registada no interior da estrutura, na abcissa x=758m, 

simulação A. 
 
Para uma melhor compreensão da análise indicada de seguida, aconselha-se a consulta do desenho 
cotado do quebramar em estudo, presente na contra-capa. Assim, serão mais facilmente assimiláveis 
os meios porosos a que as velocidades dos gráficos se referem.   

Da análise das figuras 8.40 a 8.47, simulação A, pode-se dizer que a velocidade da água no meio 
fluido é muito superior à presente no meio poroso. Nas zonas de interface entre os meios fluidos e os 
meios porosos as velocidades são da ordem de 1m/s, enquanto no interior dos meios porosos a 
velocidade não sofre grandes variações e é da ordem de 0.001m/s. 

Na abcissa x=715m, a velocidade da água no manto de tetrápodes ronda 1m/s, enquanto nos meios 
porosos subjacentes não ultrapassa 0.01m/s. 

Na abcissa x=721m, o manto de cubos de 90t permite uma velocidade de escoamento de 
aproximadamente 0.006~0.012m/s. Por sua vez, no núcleo do quebramar antigo, que possui uma 
permeabilidade 35% menor e uma porosidade 2.8% menor, a velocidade da água é de cerca de 
0.001~0.009m/s, ou seja, cerca de metade. 

Na abcissa x=729m, verifica-se uma situação semelhante. No núcleo do antigo quebramar a 
velocidade da água varia entre 0.0015m/s e 0.007m/s, enquanto no manto de cubos de 90t é 
ligeiramente maior, variando entre 0.004m/s e 0.007m/s. Talvez nestas duas últimas abcissas seja mais 
notória a influência da dimensão característica dos blocos do meio. 

Na abcissa x=733m, verifica-se novamente uma velocidade máxima aproximadamente constante em 
todo o perfil da estrutura, todavia a velocidade mínima aumenta no sentido da base para as camadas 
superiores da estrutura. 

Nas abcissas x=738.5m e x=742.5m, a grandeza da velocidade da água é aproximadamente constante 
em todo o perfil da estrutura, sendo o seu valor de cerca de 0.004~0.005m/s. 
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Na abcissa x=758m, é notória a transição entre o núcleo da estrutura e as sucessivas camadas de filtro. 
Verifica-se um acréscimo da velocidade à medida que a água se movimenta no sentido do paramento 
de tardoz da estrutura, ou seja, à medida que caminha para os meios mais permeáveis e mais porosos. 
Em todo o caso a água nunca avança a mais do que 0.005m/s. 

Da análise das figuras do Anexo A3, simulações B e C, conclui-se também que a velocidade no meio 
fluido é muito superior à verificada nos meios porosos. Daí que tenha sido necessário também 
aumentar a escala dos vectores velocidade no interior da estrutura. 

Da análise das figuras A3B.1 a A3B.16 (Anexo A3), simulação B, pode-se dizer que, embora a altura 
de onda seja idêntica à da simulação A, registam-se maiores velocidades na zona de incidência da 
agitação. Na abcissa x=715m, a velocidade máxima no meio fluido é de 11m/s e no manto de 
tetrápodes 5m/s. Em profundidade a diferença, face à simulação A, não é tão notória, pelo que não se 
verificam velocidades superiores a 0.01m/s. 

Na abcissa x=721m, no manto de tetrápodes, a velocidade varia entre 1m/s e 0.03m/s, enquanto nas 
camadas subjacentes a velocidade ronda 0.01m/s. 

Na abcissa x=729m, verifica-se que, acima do manto de cubos de 90t, a velocidade varia entre 
0.006m/s e 0.01m/s, sendo ligeiramente superior à verificada no inteiro e abaixo deste meio poroso, 
onde se registaram velocidades de 0.002~0.009m/s. 

Na abcissa x=733m, registaram-se velocidades mais elevadas no núcleo da estrutura (TOT), em 
particular junto da interface com o maciço de coroamento da estrutura (0.004~0.007m/s). Nas camadas 
subjacentes ao núcleo a amplitude da velocidade foi maior, crescendo em profundidade. As elevadas 
velocidades registadas na interface com a superestrutura indiciam alguma perigosidade, pois poderá 
originar-se condições propícias a fenómenos de piping naquela região. 

Na abcissa x=738.5m, é possível delinear com facilidade a transição entre os diversos meios porosos. 
No núcleo, as velocidades variam entre 0.002m/s e 0.006m/s; no manto de cubos de 90t a velocidade 
da água atinge valores ligeiramente mais elevados, entre 0.002m/s e 0.007m/s; no núcleo do antigo 
quebramar a velocidade registada é menor variando entre 0.001m/s e 0.006m/s. 

Na abcissa x=742m, o perfil de velocidades é aparentemente constante, verificando-se apenas um 
ligeiro acréscimo das velocidades nas cotas mais elevadas do núcleo, provavelmente devido à 
influência da proximidade das camadas de filtro que possibilitam maiores velocidades de percolação. 
A velocidade máxima verificada é cerca de 0.007m/s. 

Por último, na abcissa x=758m, ao contrário dos resultados verificados na simulação A, já não é tão 
perceptível a transição entre o núcleo e as camadas de filtro. Todavia, é notória a entrada da água no 
meio fluido, onde as velocidades são superiores às verificadas no interior da estrutura: junto ao 
paramento de tardoz a velocidade da água ronda os 0.004m/s, enquanto no meio fluido adjacente é 
atingida a velocidade de 0.016m/s.   

Quanto à simulação C, cujos resultados estão expostos nas figuras A3C.1 a A3C.16 (Anexo A3), 
pode-se desde já dizer que os padrões dos perfis de velocidade são muito semelhantes aos 
apresentados na simulação B, todavia com velocidades máximas maiores. De seguida indicam-se as 
principais diferenças face aos resultados da simulação B. 

Na abcissa x=715m, o perfil de velocidades verificadas é bastante semelhante à mesma abcissa da 
simulação B, todavia a velocidade máxima atingida no domínio fluido é de cerca de 12m/s. 

Na abcissa x=721m, no manto de tetrápodes, a velocidade varia entre 1.6m/s e 0.03m/s, enquanto nas 
camadas subjacentes a velocidade ronda 0.01m/s. 
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Na abcissa x=729m, verifica-se que, acima do manto de cubos de 90t, a velocidade varia entre 
0.008m/s e 0.016m/s, sendo ligeiramente superior à verificada no interior e abaixo deste meio poroso, 
onde se registaram velocidades de 0.002~0.012m/s. 

Na abcissa x=733m, registaram-se velocidades mais elevadas no núcleo da estrutura (TOT), em 
particular junto da interface com o maciço de coroamento da estrutura (0.006~0.012m/s). Nas camadas 
subjacentes ao núcleo a amplitude da velocidade foi maior, crescendo em profundidade. As elevadas 
velocidades registadas na interface com a superestrutura indiciam alguma perigosidade, pois poderá 
originar-se condições propícias a fenómenos de piping naquela região. 

Na abcissa x=738.5m, é possível delinear com facilidade a transição entre os diversos meios porosos. 
No núcleo, as velocidades variam entre 0.004m/s e 0.009m/s; no manto de cubos de 90t a velocidade 
da água atinge valores ligeiramente mais elevados, entre 0.003m/s e 0.009m/s; no núcleo do antigo 
quebramar a velocidade registada é menor variando entre 0.001m/s e 0.009m/s. 

Na abcissa x=742m, o perfil de velocidades é aparentemente constante, verificando-se apenas um 
ligeiro acréscimo das velocidades nas cotas mais elevadas do núcleo, provavelmente devido à 
influência da proximidade das camadas de filtro que possibilitam maiores velocidades de percolação. 
A velocidade máxima é próxima de 0.01m/s. 

Por último, na abcissa x=758m, ao contrário dos resultados verificados na simulação A, já não é tão 
perceptível a transição entre o núcleo e as camadas de filtro. Todavia, é notória a passagem de água 
para o tardoz da estrutura, onde as velocidades são superiores às verificadas no interior da estrutura: 
junto ao paramento de tardoz a velocidade da água ronda 0.005m/s, enquanto no meio fluido adjacente 
é atingida a velocidade de 0.020m/s. 

No quadro 8.34 apresenta-se uma comparação das velocidades máximas verificadas nas simulações B 
e C, em cada uma das abcissas do modelo. Verifica-se que com um simples aumento de 1m (dada a 
incompleta geração da agitação verificada no capítulo 8.4, quadro 8.31) na altura de onda significativa, 
podem ocorrer aumentos na velocidade máxima de escoamento da ordem de 60%.  

 
Quadro 8.34 – Comparação das velocidades máximas verificadas em cada uma das abcissas, nas simulações B 

e C. 

Abcissa (m) Localização 
Velocidade Máxima (m/s) 

Acréscimo (%) 
Simulação B Simulação C 

715 
Tetrápodes 5 5 0 

Meio Fluido 11 12 9 

721 Tetrápodes 1 1.6 60 

729 
Cubos de 90t e Núcleo Antigo 0.009 0.012 33 

Acima dos Cubos de 90t 0.010 0.016 60 

733 
Núcleo 0.007 0.012 71 

Cubos de 90t e Núcleo Antigo 0.007 0.010 43 

738.5 

Núcleo 0.006 0.009 50 

Cubos de 90t 0.007 0.009 29 

Núcleo Antigo 0.006 0.009 50 

742 Núcleo e Filtro 1 0.007 0.010 43 

758 
Filtro 2 0.004 0.005 25 

Meio Fluido 0.016 0.020 25 
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8.4.5 ENERGIA CINÉTICA TURBULENTA 

A energia cinética de um escoamento turbulento pode ser decomposta em duas parcelas. A primeira 
parcela corresponde à energia cinética média, enquanto a segunda corresponde à energia cinética 
turbulenta, ou seja, quantifica a flutuação da energia cinética relativamente à média. 

O programa COBRAS define a energia cinética turbulenta do escoamento através da expressão em que 
k representa o coeficiente variável da energia cinética turbulenta, ou seja: 
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em que Ec representa a energia cinética total, Ec
média a energia cinética média, Ec’  a flutuação da 

energia cinética relativamente à média, m a massa, ū a velocidade média, u’ a componente variável da 
velocidade relativamente à média, u’ i a variação de u’ segundo a direcção i e u’ j a variação de u’ 
segundo a direcção j.   

As velocidades u’ i e u’ j são obtidas com base no modelo de turbulência adoptado para o modelo 
(quadro 8.7). Dado que se optou pelo modelo identificado pelo número 4, ou seja, Nonlinear eddy 
viscosity (anisotrópico), então u’i e u’ j são obtidas da seguinte forma: 
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em que, ε representa a taxa de dissipação turbulenta , υ a viscosidade cinemática e δij o delta de 
Kronecker. 

Assim, pela expressão (8.10), u’ é proporcional à energia cinética turbulenta, pelo que é indiferente 
analisar a variação de qualquer uma destas duas quantidades. Note-se que u’ é uma velocidade, pelo 
que se expressa em m/s. 

 
Instruções MATLAB: 

load xk4 
plot(xk4(:,2:end)) 

 

 
Figura 8.48 – Energia cinética turbulenta, registada na abcissa x=715m, simulação A. 

 

Na figura 8.48, segundo o eixo dos xx está representado o número de ordem do ficheiro onde está 
contida a informação (que está relacionado com o tempo de simulação). No eixo dos yy está 
representado o parâmetro k2  ou u’, para cada célula segundo a abcissa em estudo. Cada linha da 
figura representa, por isso, os dados relativos a uma dada cota do modelo (célula da malha de cálculo). 
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Analisando a figura 8.48 verifica-se um certo padrão de repetição a partir do instante 9000, 
aproximadamente, o que vem de encontro à metodologia já considerada anteriormente, na análise de 
outros parâmetros. Faz sentido, então, que se analise apenas os últimos momentos de cada simulação, 
que se seguiram àquele instante. 

Nas figuras seguintes apresentam-se os resultados obtidos da energia cinética turbulenta20 (parâmetro 
u’) em cada uma das abcissas do modelo. Cada linha representa o perfil de velocidades (ou parâmetro 
u’) em cada instante de criação dos ficheiros de resultados, a partir do ficheiro 9000, segundo a abcissa 
em questão. Assim, da análise destas figuras interessa apenas reter a informação relativa à envolvente 
de cada figura. 

 

 

Instruções MATLAB: 

load xk4 
plot(xk4(9000:end,2:end),yc(1:60,:)) 

 

 

 
Figura 8.49 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=715m, simulação A. 

                                                      
20 Em rigor deveria dizer-se componente variável da velocidade, relativamente à média. Todavia, por comodidade de 
nomenclatura e dada a proporção entre as duas grandezas, optou-se por denominar esta grandeza de energia cinética 
turbulenta.  
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Figura 8.50 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=721m, simulação A. 

 

 
Figura 8.51 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=729m, simulação A. 
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Figura 8.52 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=733m, simulação A. 

 

 
Figura 8.53 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=738.5m, simulação A. 
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Figura 8.54 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=742.5m, simulação A. 

 

 
Figura 8.55 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=758m, simulação A. 
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Analisando as figuras 8.49 a 8.55, simulação A, pode-se dizer que: 

• Para x=715m, a energia cinética turbulenta (ECT) é particularmente intensa na zona do 
manto de cubos de 90t (z>11m) e tanto maior quanto mais próximo da superfície da 
estrutura. O valor máximo ronda os 2m/s; 

• Para x=721m, só existe ECT abaixo de z=17m, o que significa que o escoamento 
turbulento nunca ocorre acima do nível médio da água. A ECT diminui a sua intensidade 
com a proximidade à base da estrutura, de uma forma quase linear. O valor máximo 
atingido é de 0.4m/s; 

• Para x=729m, o perfil da ECT tem a mesma forma quer para os valores máximos, quer 
para os valores mínimos, uma vez que as curvas envolventes do gráfico são quase 
paralelas, a menos de uma translação vertical. Verifica-se um aumento da ECT no interior 
do manto de cubos de 90t (saliência no gráfico, à cota 16m). O valor máximo é de cerca 
de 0.14m/s; 

• Para x=733m, o valor máximo de u’ é atingido junto ao nível freático do escoamento, que 
se localiza no núcleo da estrutura. O valor máximo atinge o valor de 0.045m/s. Entre as 
cotas 16m e 10m verifica-se outra zona de elevada ECT, com um máximo de 0.04m/s. 
Esta última região corresponde ao manto de cubos de 90t. Para cotas inferiores, a ECT 
mantém-se constante em valor ao longo do tempo, e a sua grandeza é próxima de 
0.007m/s; 

• Para x=738.5m, a maior variabilidade da ECT ocorre no interior do núcleo (alturas 
superiores a 13m). Verifica-se um ligeiro acréscimo de u’ junto à base da estrutura, 
todavia os valores são bastante constantes em altura e próximos de 0.007m/s;  

• Para x=742.5m, os resultados são semelhantes aos obtidos para a abcissa 738.5m; 
• Para x=758m, o perfil de ECT é muito constante com o decorrer do tempo, daí que quase 

todas as linhas se encontrem sobrepostas. Os maiores valores de ECT ocorrem entre as 
cotas 11m e 15m, ou seja, nos “Filtros 1 e 2”. 

Analisando a figura A4B.1 (Anexo A4), simulação B, conclui-se que a partir do instante 8000 existe 
um certo padrão de repetição dos resultados. Quanto à simulação C, figura A4C.1 (Anexo A4), 
denota-se também essa repetição a partir do instante 14000. Assim, a análise dos resultados referentes 
à energia cinética turbulenta incidirá apenas nos instantes que se seguiram aqueles acima indicados. 

Das figuras A4B.2 a A4B.8 (Anexo A4), simulação B, decorre que: 

• Na abcissa x=715m, a ECT é particularmente intensa no domínio fluido, ou seja, acima 
da altura de 18m (u’máx=3.5m/s). Isto deverá estar relacionado com o escoamento 
turbulento que ocorre na zona de incidência da agitação, eventualmente com a ocorrência 
de rebentação. No interior da estrutura, a ECT é máxima no manto de cubos de 90t, onde 
u’ varia entre 0.3m/s e 1.7m/s; 

• Na abcissa x=721m, voltam a verificar-se elevados valores de u’ no domínio fluido (cerca 
de 2.5m/s), dado que o espraiamento ocorre ainda nesta abcissa. No interior da estrutura, 
os maiores valores de ECT verificam-se no manto de tetrápodes, onde u’ atinge 1.5m/s, 
para as cotas mais elevadas. No manto de cubos de 90t u’ varia entre 0.3m/s e 0.8m/s, 
enquanto no núcleo antigo aquele parâmetro atinge, no máximo, 0.3m/s; 

• Na abcissa x=729m, verifica-se uma diminuição quase linear da ECT, em profundidade. 
No manto de tetrápodes o valor máximo de u’ ronda 0.33m/s. Por sua vez, no núcleo 
antigo, u’ apenas atinge 0.25m/s. É notório o atravessamento do núcleo da estrutura 
(TOT), onde se verifica a única quebra na linearidade do perfil de u’, registando-se uma 
ligeira diminuição; 
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• Na abcissa x=733m, o valor máximo de ECT verifica-se no manto de cubos de 90t e no 
núcleo. Nota-se uma elevada oscilação no perfil de u’ no decorrer dos ciclos de 
espraiamento e refluxo. Na cota onde se registou o valor máximo de u’ (altura igual a 
13m) aquela grandeza varia entre 0.02m/s e 0.13m/s; 

• Na abcissa x=738.5m, o perfil de u’ registado é mais constante que os anteriores. No 
núcleo, u’ varia entre 0.006m/s e 0.008m/s, o mesmo se passando no núcleo antigo. No 
manto de cubos de 90t u’ é constante e igual a 0.007m/s. Verificou-se apenas uma forte 
oscilação na zona de contacto com a superestrutura, onde u’ variou entre 0m/s e 
0.015m/s; 

• Na abcissa x=742.5m, é notória a grande oscilação do valor de ECT junto ao contacto 
com a superestrutura, onde u’ varia entre 0m/s e 0.018m/s. No núcleo, os valores 
registados de u’ estão compreendidos entre 0.006m/s e 0.009m/s. Nos restantes meios 
porosos subjacentes, u’ não ultrapassa 0.007m/s; 

• Por último, na abcissa x=758m, os valores de u’ registados no domínio fluido são 
constantes ao longo da simulação. Quanto aos meios porosos, verificam-se algumas 
oscilações, mas pequenas quando comparadas com os resultados das restantes abcissas. 
Nos filtros, u’ está compreendido entre 0.004m/s e 0.005m/s, enquanto no núcleo está 
compreendido entre 0.003m/s e 0.004m/s. 

Da análise das figuras A4C.2 a A4C.8 (Anexo A4), simulação C, pode-se desde já concluir que 
existem bastantes semelhanças como os resultados da simulação B, todavia com valores de u’ mais 
elevados. Assim, pode-se dizer que: 

• Na abcissa x=715m, a ECT é particularmente intensa no domínio fluido, ou seja, acima 
da altura de 18m (u’máx=5m/s), pelas mesmas razões já indicadas para a simulação B. No 
interior da estrutura, a ECT é máxima no manto de cubos de 90t, onde u’ varia entre 1m/s 
e 3m/s; 

• Na abcissa x=721m, verificam-se também elevados valores de u’ no domínio fluido 
(cerca de 3.8m/s), dado que o espraiamento ocorre ainda nesta abcissa. No interior da 
estrutura, os maiores valores de ECT verificam-se no manto de tetrápodes, onde u’ atinge 
2.4m/s, para as cotas mais elevadas. No manto de cubos de 90t u’ varia entre 0.7m/s e 
1.5m/s, enquanto no núcleo antigo aquele parâmetro atinge, no máximo, 0.7m/s; 

• Na abcissa x=729m, verifica-se uma diminuição quase linear da ECT, em profundidade. 
No manto de tetrápodes o valor máximo de u’ ronda 0.7m/s. Por sua vez, no núcleo 
antigo, u’ apenas atinge 0.3m/s. É notório o atravessamento do núcleo da estrutura 
(TOT), onde se verifica a única quebra na linearidade do perfil de u’, registando-se uma 
ligeira diminuição; 

• Na abcissa x=733m, a ECT é máxima no manto de cubos de 90t, onde u’ varia entre 
0.3m/s e 0.4m/s. Verifica-se uma acentuada redução da ECT na zona de contacto com a 
superestrutura (altura igual a 20.5m); 

• Na abcissa x=738.5m, o valor máximo de ECT verifica-se no manto de cubos de 90t e no 
núcleo. Nota-se uma elevada oscilação no perfil de u’ no decorrer dos ciclos de 
espraiamento e refluxo. Na cota onde se registou o valor máximo de u’ (altura igual a 
13m) aquela grandeza varia entre 0.03m/s e 0.016m/s; 

• Na abcissa x=742.5m, é notória a grande oscilação do valor de ECT e o seu elevado 
valor, junto ao contacto com a superestrutura, onde u’ varia entre 0m/s e 0.025m/s. No 
núcleo, os valores registados de u’ estão compreendidos entre 0.008m/s e 0.014m/s. Nos 
restantes meios porosos subjacentes, u’ não ultrapassa 0.01m/s; 
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• Por último, na abcissa x=758m, os valores de u’ registados no domínio fluido são 
constantes ao longo da simulação. Quanto aos meios porosos, verificam-se algumas 
oscilações, mas pequenas quando comparadas com os resultados das restantes abcissas. 
Nos filtros, u’ está compreendido entre 0.006m/s e 0.007m/s, enquanto no núcleo está 
compreendido entre 0.005m/s e 0.007m/s. 

As três simulações analisadas apresentam muitas semelhanças na forma do perfil de velocidades, u’. 
Todavia, são maiores essas semelhanças nas simulações B e C, por visarem um igual nível de maré. 
Os resultados das abcissas x=733m e x=738.5m destas duas simulações são os mais diferentes, mas 
estão relacionados com a maior altura de onda considerada na simulação C. Parece por isso haver um 
certo adiantamento dos resultados, ou seja, o que se verificou na abcissa x=733m da simulação B é 
muito semelhante ao que aconteceu na abcissa seguinte da simulação C.  

A menos destas duas abcissas, os restantes resultados parecem diferir apenas de um factor de escala. 
No quadro 8.35 apresentam-se alguns dos valores de u’ registados nas simulações B e C e o seu 
respectivo acréscimo. 

 
Quadro 8.35 – Comparação das velocidades máximas turbulentas verificadas nas simulações B e C. 

Abcissa (m) Localização 
Velocidade Máxima (m/s) 

Acréscimo (%) 
Simulação B Simulação C 

715 
Cubos de 90t 1.7 3 76 

Meio Fluido 3.5 5 43 

721 

Meio Fluido 2.5 3.8 52 

Tetrápodes 1.5 2.4 60 

Cubos de 90t 0.8 1.5 87 

Núcleo Antigo 0.3 0.7 133 

729 
Tetrápodes 0.33 0.70 112 

Núcleo Antigo 0.25 0.30 20 

733 e 738.5     

742 

Contacto com a Superestrutura 0.018 0.025 39 

Núcleo 0.009 0.014 56 

Cubos de 90t 0.007 0.01 43 

758 
Filtros 0.005 0.007 40 

Núcleo 0.004 0.007 75 

 
A partir do quadro 8.35, conclui-se que o aumento da altura de onda em cerca de 1m, pode significar 
um aumento muito significativo da energia cinética turbulenta. No núcleo antigo e no manto de 
tetrápodes registaram-se duplicações de valores (acréscimos superiores a 100%).  

De um modo geral, a ECT é mais elevada quando o meio atravessado apresenta maiores vazios ou 
maior permeabilidade, no caso do meio poroso estar próximo de uma fronteira com um meio fluido: 
casos do manto de cubos de 90t e dos filtros 1 e 2. Quando se trata de meios porosos localizados no 
interior da estrutura, a ECT é mais elevada nos meios de menor permeabilidade, como é o caso do 
núcleo. Todavia, são mais pronunciadas as variações no perfil de ECT no primeiro caso apresentado. 

Na figura 8.56 está representada a evolução temporal de u’, a partir do instante em que foi gerado o 
ficheiro número 9000. Cada uma das linhas representa o valor daquele parâmetro, em cada uma das 
células da malha de cálculo da abcissa x=738.5m.   
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A partir da figura 8.48 (que se refere à abcissa x=715m), conclui-se que no instante 10200, 
aproximadamente, é atingido um máximo da velocidade, u’, que corresponde a 287.9940s de 
simulação. Por sua vez, pela análise da figura 8.56, aquele instante (indicado na figura por 1200) já 
não representa um máximo. Neste sentido, é falacioso apontar um dado instante como sendo um 
máximo de um determinado parâmetro, para todo o domínio de cálculo, em especial para o caso da 
energia cinética turbulenta. 

 

 
Figura 8.56 – Energia cinética turbulenta, registada na abcissa x=738.5m, simulação A. 

 

Como exemplo de representação da energia cinética para todo o domínio de cálculo é apresentado, na 
figura seguinte, o instante de simulação 287.9940s, onde a energia cinética turbulenta se encontra 
representada pelo ficheiro K2880. 

 

Instruções MATLAB: 

load k2880 
pcolor(xc,yc,k2880), shading interp, colormap(bone), hold on 
plot([689,706.5,714.5,725,733,751],[0,9,11,11,9,0],[737,757.1,764],[7,7,0],[674.5,706.5,714.5,725,733,
751],[0,16,18,18,16,7],[728,732.34,741.35,757.1,757.1,757.5,761,773.5],[17.25,20.5,20.5,10,10,10,10,0]
,[726,730.3,733],[17.275,20.5,20.5],[741.3,744.9,757.65,761.85,777.1],[20.5,20.5,12,12,0],[744.9,749.3,
762],[20.5,20.5,12],[733,729.3,721],[24,24,17.78],[733,727.7,713],[28.5,28.5,17.475],[732.3,745,745,7
38,738,733,733],[20.5,20.5,23,23,32,32,20.5],[674.5,777.1],[0,0]), axis([670 780 0 30]), axis equal 
load aaa 
k=(aaa-1).*-1.*k2880; pcolor(xc,yc,k), shading interp, colormap(bone), hold on 
plot([689,706.5,714.5,725,733,751],[0,9,11,11,9,0],[737,757.1,764],[7,7,0],[674.5,706.5,714.5,725,733,
751],[0,16,18,18,16,7],[728,732.34,741.35,757.1,757.1,757.5,761,773.5],[17.25,20.5,20.5,10,10,10,10,0]
,[726,730.3,733],[17.275,20.5,20.5],[741.3,744.9,757.65,761.85,777.1],[20.5,20.5,12,12,0],[744.9,749.3,
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762],[20.5,20.5,12],[733,729.3,721],[24,24,17.78],[733,727.7,713],[28.5,28.5,17.475],[732.3,745,745,7
38,738,733,733],[20.5,20.5,23,23,32,32,20.5],[674.5,777.1],[0,0]) 
 axis([670 780 0 30]), axis equal 

 
 

 
Figura 8.57 – Energia cinética turbulenta registada no instante 288s, simulação A. Pormenor dos valores 

registados no interior da estrutura. 
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Figura 8.58 – Energia cinética turbulenta registada no instante 288s, simulação A. 

 

Da representação da ECT para a zona em estudo, nas três simulações (figuras 8.57 e 8.58 e Anexo 
A4), pode-se concluir que, para o instante analisado, a ECT é máxima na zona de incidência da 
ondulação, diminuindo no sentido da base e do tardoz da estrutura. As isolinhas de ECT têm por isso 
aspecto côncavo, com a sua concavidade voltada para a zona de incidência da agitação.  

Nas simulações A e B, a ECT atinge valores próximos de zero aproximadamente na vertical da face 
exposta da superestrutura (na escala representada). Já na simulação C, a ECT anula-se 
aproximadamente sob o centro da superestrutura (na escala representada), ou seja, alguns metros para 
o interior da estrutura, quando comparada com as simulações A e B. 
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8.4.6 PRESSÃO 

A pressão da água verificada nos meios porosos é de fulcral importância para o estudo da estabilidade 
da estrutura. A pressão da água, ou pressão neutra, comanda a tensão efectiva entre os materiais que 
constituem a estrutura, tal como já apresentado na expressão (3.2). Assim, o aumento das pressões 
neutras é tanto mais grave quanto mais próximo estiver das tensões totais. No limite poderá ocorrer a 
liquefacção do material que constitui a secção. Quanto mais pequeno, e por isso mais leve, for o 
material em questão, maior é a facilidade em se anularem as tensões efectivas, perdendo-se o efeito de 
imbricamento e atrito entre os grãos. 

A linha representada na parte superior das figuras seguintes representa a variação da pressão na célula 
da malha de cálculo de menor cota, enquanto as linhas da parte de baixo representam as células de 
maior cota. 

Na figura 8.59 apresentam-se os resultados obtidos para toda a abcissa x=715m. É possível verificar 
que existe um certo padrão de variação das pressões, que se propaga em profundidade quase em 
simultâneo. A maior variação das pressões verifica-se para as cotas mais baixas, ou seja, mais próximo 
da base da estrutura.  

 

Instruções MATLAB: 

load xp4 
plot(xp4(9000:end,2:end)) 

 

Figura 8.59 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 
9000), na abcissa x=715m, simulação A. 
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Figura 8.60 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 

9000), na abcissa x=721m, simulação A. 
 

 
Figura 8.61 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 

9000), na abcissa x=729m, simulação A. 
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Figura 8.62 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 

9000), na abcissa x=733m, simulação A. 
 

 
Figura 8.63 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 

9000), na abcissa x=738.5m, simulação A. 



Análise dos Processos de Rotura e de Escoamento em Quebramares de Taludes 

140 

 
Figura 8.64 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 

9000), na abcissa x=742.5m, simulação A. 
 

 
Figura 8.65 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 

9000), na abcissa x=758m, simulação A. 
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Os registos das pressões verificadas nas simulações A, B e C, permitem concluir que a amplitude da 
variação da pressão diminui com a distância ao talude onde incide a agitação, sendo que a pressão 
tende para a pressão hidrostática. Verifica-se também que a variação da pressão é máxima junto à base 
da estrutura, como era esperado. No quadro 8.36 são apresentados os valores extremos registados em 
cada uma das abcissas das três simulações. É também indicada a pressão hidrostática para a referida 
cota. Nas figuras 8.66 a 8.68 apresentam-se, sob a forma gráfica, os resultados do quadro 8.36 (a 
pressão hidrostática encontra-se representada pela linha tracejada). 

 

Quadro 8.36 – Pressões máximas (junto à base da estrutura) verificadas nas simulações A, B e C em cada uma 
das abcissas. 

Abcissa 
(m) 

Simulação A Simulação B Simulação C 

Pressão 
Máxima (kPa) 

Pressão 
Mínima (kPa) 

Pressão 
Máxima (kPa) 

Pressão 
Mínima (kPa) 

Pressão 
Máxima (kPa) 

Pressão 
Mínima (kPa) 

715 174 162.5 210.5 193 218 193 

721 171.5 164.5 210 197 217 197 

729 168 171.5 208 200 214.5 202 

733 166.8 165.1 207 200.8 212.5 202.5 

738.5 165.6 164.7 205.3 201.1 210 202.8 

742 164.9 164.3 204.3 201.3 208.3 202.8 

758 162.9 162.7 202 201.4 203.7 202.6 

Pressão 
Hidrostática 

162.0 200.1 200.1 

 

 

 

 
Figura 8.66 – Envolvente de pressões verificadas na simulação A. 
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Figura 8.67 – Envolvente de pressões verificadas na simulação B. 

 

 
Figura 8.68 – Envolvente de pressões verificadas na simulação C. 

 
Da análise destas figuras pode-se verificar que apenas na simulação A, abcissa x=715m, a pressão 
mínima é aproximadamente igual à pressão verificada na abcissa x=758m, que é, grosso modo, igual à 
pressão hidrostática. Nas simulações B e C aquela pressão é sempre menor que a pressão hidrostática 
(ou a pressão verificada na abcissa x=758m). 

A maior diferença entre a pressão mínima e a pressão hidrostática verifica-se em todas as simulações 
nas abcissas centrais do modelo.  

A envolvente máxima das pressões é sempre descendente no sentido de sotamar, enquanto a 
envolvente mínima das pressões, na simulação A, apresenta um valor máximo numa das abcissas 
centrais, isto é, tem um troço ascendente e outro descendente. 

A pressão máxima verificada na simulação A é 7.41% superior à pressão hidrostática. Nas simulações 
B e C, a pressão máxima é, respectivamente, igual a 5.20% e 8.95%. 

Note-se que as variações de pressão verificadas na abcissa x=758m resultam essencialmente da 
posição do nível de água no tardoz do quebramar. Este nível deveria ser o mais semelhante possível ao 
nível da água em repouso e igual ao nível da água no início de cada simulação. Isto não se verificou, 
como é possível ver quer pelos valores da pressão (superiores à pressão hidrostática), quer pela 
oscilação verificada naqueles valores. No Capítulo 9, Conclusões, este facto será de novo abordado.   
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De acordo com a mesma filosofia indicada para os registos da energia cinética turbulenta, nas figuras 
8.69 e 8.70 são apresentados os registos da pressão verificada nos meios porosos, no instante de 
simulação 287.9940s (ficheiro P2880). Na figura 8.71 representa-se o mapa de isóbaras para o mesmo 
instante. Da análise destas figuras, simulação A, pode-se concluir que: 

• As pressões junto do talude abrigado da estrutura são muito próximas das pressões 
hidrostáticas, sendo a sua variabilidade reduzida, comprovado pela pequena curvatura das 
isóbaras naquela zona; 

• Junto ao talude onde incide a agitação as pressões são mais distantes das pressões 
hidrostáticas. Aqui é maior a variabilidade das pressões, comprovado pelas maiores 
curvaturas das isóbaras. 

No anexo A5 são apresentadas as pressões registadas no instante 294s (ficheiro P2940) das simulações 
B e C. Optou-se por este instante, dado representar o máximo espraiamento nos instantes finais de 
cada uma das simulações. As figuras apresentadas permitem retirar as mesmas elações que a 
simulação A. Por outro lado, e dado o nível de maré ser mais elevado, nas simulações B e C verifica-
se uma força de impulsão sob a superestrutura, demonstrado quer pela variação brusca da isóbara de 
menor valor, quer pela aproximação pontual das duas isóbaras de menor valor, verificado junto à face 
da superestrutura voltada a barlamar. Gera-se assim uma força instabilizadora na superestrutura, para a 
qual há que verificar a estabilidade. A maior variação da isóbara de menor valor, verificada na 
simulação C, identifica a situação em que é maior a impulsão na superestrutura. 

 

 

 
Instruções MATLAB: 

load p2880 
pcolor(xc,yc,p2880)  
shading interp 
colormap(bone) 
hold on 
plot([689,706.5,714.5,725,733,751],[0,9,11,11,9,0],[737,757.1,764],[7,7,0],[674.5,706.5,714.5,725,733,
751],[0,16,18,18,16,7],[728,732.34,741.35,757.1,757.1,757.5,761,773.5],[17.25,20.5,20.5,10,10,10,10,0]
,[726,730.3,733],[17.275,20.5,20.5],[741.3,744.9,757.65,761.85,777.1],[20.5,20.5,12,12,0],[744.9,749.3,
762],[20.5,20.5,12],[733,729.3,721],[24,24,17.78],[733,727.7,713],[28.5,28.5,17.475],[732.3,745,745,7
38,738,733,733],[20.5,20.5,23,23,32,32,20.5],[674.5,777.1],[0,0]) 
axis([670 780 0 30]) 
axis equal 
load aaa 
p=(aaa-1).*-1.*p2880; 
pcolor(xc,yc,p) 
shading interp 
colormap(bone) 
hold on 
plot([689,706.5,714.5,725,733,751],[0,9,11,11,9,0],[737,757.1,764],[7,7,0],[674.5,706.5,714.5,725,733,
751],[0,16,18,18,16,7],[728,732.34,741.35,757.1,757.1,757.5,761,773.5],[17.25,20.5,20.5,10,10,10,10,0]
,[726,730.3,733],[17.275,20.5,20.5],[741.3,744.9,757.65,761.85,777.1],[20.5,20.5,12,12,0],[744.9,749.3,
762],[20.5,20.5,12],[733,729.3,721],[24,24,17.78],[733,727.7,713],[28.5,28.5,17.475],[732.3,745,745,7
38,738,733,733],[20.5,20.5,23,23,32,32,20.5],[674.5,777.1],[0,0]) 
axis([670 780 0 30]) 
axis equal 
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Figura 8.69 – Pressão (expressa em kPa) registada no instante 288s, simulação A. 
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Figura 8.70 – Pressão (expressa em kPa) registada no instante 288s, simulação A. Pormenor dos valores 

registados no interior da estrutura. 
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Figura 8.71 – Isóbaras registadas no instante 288s, simulação A.  
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8.4.7 FLUXO DE ENERGIA 

O fluxo de energia é a quantidade de energia que atravessa uma determinada secção, no presente caso, 
a secção da abcissa em questão. O fluxo de energia consiste assim no integral, desde a base do modelo 
até à superfície livre, do produto da pressão pela velocidade da água.  

dzpuEnergiaFluxo
d∫−=

η
_  (8.19) 

em que p representa a pressão, u a velocidade, z a altura, d a profundidade da água e η a elevação da 
superfície livre. 

O fluxo de energia expressa-se em N/s. 

O fluxo de energia consiste num parâmetro interessante de analisar, na medida em que quantifica a 
energia da agitação que atravessa a estrutura, ou seja, permite medir a eficiência da estrutura na 
dissipação da energia incidente.  

Nas figuras seguintes apresentam-se os resultados obtidos em cada uma das abcissas, referentes ao 
fluxo de energia. 

 

Instruções MATLAB: 

load eg4 
plot(eg4(9000:end,2)) 

 

 
Figura 8.72 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=715m, simulação A. Pormenor dos últimos 38s de 

simulação (1800 instantes de criação de ficheiros). 
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Figura 8.73 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=721m, simulação A. Pormenor dos últimos 38s de 

simulação (1800 instantes de criação de ficheiros). 
 

 
Figura 8.74 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=729m, simulação A. Pormenor dos últimos 38s de 

simulação (1800 instantes de criação de ficheiros). 
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Figura 8.75 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=733m, simulação A. Pormenor dos últimos 38s de 

simulação (1800 instantes de criação de ficheiros). 
 

 
Figura 8.76 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=738.5m, simulação A. Pormenor dos últimos 38s de 

simulação (1800 instantes de criação de ficheiros). 
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Figura 8.77 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=742.5m, simulação A. Pormenor dos últimos 38s de 

simulação (1800 instantes de criação de ficheiros). 
 

 
Figura 8.78 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=758m, simulação A. Pormenor dos últimos 38s de 

simulação (1800 instantes de criação de ficheiros). 
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Os resultados da simulação A (figuras 8.72 a 8.78) e das simulações B e C (Anexo A6) permitem 
concluir que a energia que atravessa o quebramar reduz-se significativamente no sentido de sotamar, 
ou seja, o intervalo de variação do fluxo de energia diminui com a localização de cada uma das 
abcissas. 

A partir do quadro 8.37 é também possível verificar que a atenuação do fluxo de energia é semelhante 
em qualquer uma das simulações. Na simulação A, na primeira abcissa, a oscilação do fluxo de 
energia é de 10N/s, enquanto na última é de 0.02N/s, ou seja, ocorreu uma diminuição de 99.80%. Nas 
simulações B e C, embora os valores do fluxo de energia sejam mais elevados, a diminuição verificada 
foi de 99.84% e 99.87%, respectivamente. 

Uma das razões explicativas do maior fluxo de energia registado nas simulações B e C prende-se com 
o nível da maré simulado e com as alturas de onda simuladas. Por um lado, a abcissa x=715m regista o 
fluxo de energia tanto dos meios porosos como do domínio fluido, logo, com a subida do nível de 
maré, é registada uma maior secção do domínio fluido. Por outro lado, o aumento da altura de onda 
faz aumentar o efeito atrás citado.  

O fluxo de energia registado numa determinada secção está estritamente relacionado com o ciclo de 
espraiamento e refluxo da ondulação, daí que todos os registos, à excepção da última abcissa da 
simulação A, apresentam periodicidade de repetição do fluxo de energia. Aparentemente, este facto 
não tem uma explicação bem definida, uma vez que as simulações efectuadas têm características 
semelhantes, todavia nas outras não se verificaram tais irregularidades. 

 

Quadro 8.37 – Valores extremos do fluxo de energia registado nos últimos instantes de simulação, em cada uma 
das abcissas do modelo, nas três simulações. 

Abcissa 
(m) 

Simulação A (N/s) Simulação B (N/s) Simulação C (N/s) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

715 0 10 -70 150 -120 300 

721 0.02 0.98 0 10 -3 55 

729 0.15 0.53 0 0.85 0.10 1.75 

733 0.18 0.41 -0.01 0.55 0.18 1.30 

738.5 0.22 0.32 -0.02 0.45 0.10 1.05 

742 0.22 0.27 -0.03 0.40 0.10 0.86 

758 0.21 0.23 -0.05 0.40 0.15 0.70 

 
 
 
8.4.8 FUNÇÃO VOF NO DOMÍNIO DE CÁLCULO 

Os ficheiros tipo xf e T0000 contêm informação sobre a função VOF utilizada pelo programa 
COBRAS ao longo do seu processo de cálculo. Esta função consiste na localização do meio fluido na 
malha de cálculo. 

O conteúdo destes ficheiros tem relativamente pouco interesse para a análise em questão. A principal 
aplicação consiste na criação de animações, construídas a partir de sucessões de imagens criadas pelo 
MATLAB. Nelas é possível visualizar a progressão da água nos meios porosos e assim seguir a sua 
trajectória. 

Na figura seguinte apresenta-se uma imagem abrangente de todos os meios porosos, no instante 290s, 
ou seja, utilizando o ficheiro T2900. 
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Instruções MATLAB: 

load t2900 
pcolor(xc,yc,t2900), shading interp, colormap(bone), hold on 
plot([689,706.5,714.5,725,733,751],[0,9,11,11,9,0],[737,757.1,764],[7,7,0],[674.5,706.5,714.5,725,733,
751],[0,16,18,18,16,7],[728,732.34,741.35,757.1,757.1,757.5,761,773.5],[17.25,20.5,20.5,10,10,10,10,0]
,[726,730.3,733],[17.275,20.5,20.5],[741.3,744.9,757.65,761.85,777.1],[20.5,20.5,12,12,0],[744.9,749.3,
762],[20.5,20.5,12],[733,729.3,721],[24,24,17.78],[733,727.7,713],[28.5,28.5,17.475],[732.3,745,745,7
38,738,733,733],[20.5,20.5,23,23,32,32,20.5],[674.5,777.1],[0,0]), axis([670 780 0 30]), axis equal 

 

 
Figura 8.79 – Função VOF registado na abcissa x=715m, simulação A. Pormenor dos últimos 38s de simulação 

(1800 instantes de criação de ficheiros). 
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9 

CONCLUSÕES 
 

 

 

9.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES EFECTUADAS  

No capítulo anterior foi apresentado o software utilizado, COBRAS, para a obtenção dos resultados 
experimentais deste trabalho. Foi realizada uma apresentação do seu funcionamento, como efectuar a 
modelação de meios porosos e da malha de cálculo mais conveniente. No final do capítulo foram 
apresentados os resultados de três simulações distintas: 

• Simulação A - H=3m e d=17m; 
• Simulação B - H=3m e d=21m; 
• Simulação C - H=5m e d=21m. Na realidade verificou-se depois que foi simulado H=4m. 

Os resultados de cada uma das três simulações foram validados de três formas. Primeiramente, 
compararam-se os resultados das velocidades horizontais e verticais obtidos na simulação B e numa 
simulação em tudo semelhante a esta, à excepção do espaçamento da malha de cálculo, que era maior. 
Através do estreitamento do fuso de variação dos referidos registos verificados no interior da estrutura, 
numa determinada posição, concluiu-se que havia a convergência dos resultados. Posteriormente, 
procedeu-se à análise visual da atribuição das porosidades a cada um dos meios porosos. Isto revelou-
se muito positivo, na medida em que duas simulações tiveram de ser repetidas dado ter sido detectada 
uma troca de apenas dois valores no ficheiro de input. Por último, verificou-se a posição da superfície 
livre numa abcissa do modelo, distanciada da estrutura. Isto permitiu assegurar que a altura de onda 
que de facto estava a ser simulada, era a pretendida. No caso da simulação C, esta inspecção 
possibilitou concluir que os 300s de simulação foram insuficientes para gerar a altura de onda de 5m, 
tendo-se apenas verificado uma altura de onda de cerca de 4m. Verificou-se, igualmente, que em todas 
as simulações foram geradas 23 ondas, o que corroborou a previsão efectuada para a abcissa em 
questão e para o período de onda simulado.  

Ao longo do capítulo 8 foram apresentados os resultados obtidos para a totalidade da secção do 
quebramar em estudo, quer para as abcissas requeridas ao programa (ou sondas). Estas permitiram 
obter os resultados de cada simulação, ao longo do tempo, para as células da malha de cálculo 
localizadas na vertical da abcissa em questão. Para a totalidade da secção do quebramar foram obtidos 
e analisados os resultados referentes a: 

• Velocidades; 
• Pressões; 
• Energia cinética turbulenta; 
• Função VOF (apenas utilizada para a criação de animações). 
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Para as abcissas obtiveram-se resultados alusivos a: 

• Posição da superfície livre; 
• Velocidades horizontais (não apresentados); 
• Velocidades verticais (não apresentados); 
• Velocidades em módulo; 
• Energia cinética turbulenta; 
• Pressões. 

Em relação aos campos de velocidades registados, apesar da secção do quebramar em estudo ser 
bastante complexa, verificou-se com clareza o padrão de escoamento indicado por BARENDS et al. 
(1983), figura 6.27. Aquando do espraiamento ocorre a “entrada de água” na estrutura pela sua parte 
superior, verificando-se nessa zona velocidades verticais descendentes. Por sua vez, no refluxo 
verificou-se a “saída de água” pela zona da cava da onda, que corporiza a cota de refluxo. As 
velocidades aqui são também verticais, mas ascendentes. 

Tanto no espraiamento como no refluxo, na zona da base da estrutura, verifica-se um movimento da 
água contrário ao indicado, embora menos pronunciado, ou seja, com velocidades menores. 

Em ambas as situações de Preia-Mar (simulações B e C), as velocidades da água na base do manto de 
tetrápodes apresentam um movimento vertical descendente durante o espraiamento. Durante o refluxo, 
as velocidades adquirem uma direcção quase horizontal no sentido de barlamar.  

Quer no espraiamento, quer no refluxo verifica-se também um movimento generalizado da água no 
sentido de sotamar. Em ambos os casos o valor da velocidade não se altera significativamente, sendo 
igual à velocidade mínima de escoamento verificado. Dado que esta velocidade nunca se revelou 
inferior a 0.001m/s, verificou-se o pressuposto de que o escoamento é turbulento. 

Este movimento generalizado da água no sentido de sotamar despoletou um fenómeno inconveniente e 
revelou uma debilidade do software. Não havendo um método de restituição da água no tardoz da 
estrutura, verificou-se a sua acumulação, isto é, o nível da água ao final de 300s de simulação 
aumentou cerca de 0.15m. Julga-se que esta perda gradual de gradiente (a diferença de níveis de 
energia foi-se esvanecendo) não terá sido suficientemente gravosa para retirar credibilidade aos 
resultados obtidos. Todavia, é uma desvantagem do programa, cuja principal consequência é o facto 
de não se poder dizer que a qualidade dos resultados aumenta quando se aumenta o tempo de 
simulação. 

Quanto ao valor das velocidades registadas, pode-se dizer que, nas camadas centrais da estrutura, esta 
ronda os 0.001m/s, na simulação A e 0.01m/s na simulação C. Na simulação B obtiveram-se valores 
intermédios, o que denota o menor poder dissipador da estrutura para níveis de água mais próximos da 
maré alta, dado que as simulações A e B apenas diferem nesta característica. 

As velocidades máximas registaram-se no manto de tetrápodes, como era espectável, dado ser aqui 
que a ondulação incide principalmente. 

Verificou-se ainda alguma relação de proporcionalidade entre a permeabilidade do meio poroso e as 
velocidades nele registadas. 

Especial atenção deverá ser dada às elevadas velocidades registadas na interface da parte superior do 
TOT e a base do maciço de coroamento, que pode revelar uma debilidade do quebramar em estudo: a 
parte superior do núcleo da estrutura situa-se abaixo do nível da preia-mar de águas vivas. Isto é 
favorável à ocorrência de piping naquela fronteira. 
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No que toca à energia cinética turbulenta (ECT), conclui-se que esta é mais intensa na zona de 
incidência da agitação, verificando-se a sua diminuição no sentido da base e do tardoz da estrutura. 

Na simulação A, a componente variável da velocidade relativamente à média, u’, é máxima no manto 
de cubos de 90t, onde se registou o valor de 2m/s. No centro da estrutura, u’ é aproximadamente igual 
a 0.1m/s, enquanto junto ao paramento de tardoz ronda o valor de 0.01m/s. 

Nas simulações B e C, a ECT é particularmente intensa no manto de tetrápodes, pois é nesta camada 
que a agitação incide preferencialmente. Aqui, u’ atinge o valor de 2.4m/s. Na simulação C, no centro 
da estrutura, u’ toma um valor de cerca de 0.7m/s e junto ao paramento de tardoz aquele parâmetro 
atinge o valor de 0.02m/s. Na simulação B registaram-se valores intermédios àqueles registados nas 
simulações A e C. 

Os valores elevados registados no manto de tetrápodes, quer da ECT quer das velocidades, podem 
justificar a elevada instabilidade verificada nesta zona da secção transversal da estrutura.  

Da análise das pressões geradas em cada uma das simulações, pode-se concluir que a maior oscilação 
ocorre junto à base da estrutura, onde, no interior do núcleo do antigo quebramar, se registaram 
oscilações de 11.5kPa, 17.5kPa e 25kPa, respectivamente nas simulações A, B e C. 

Junto ao paramento de tardoz da estrutura, as pressões sofrem apenas pequenas oscilações, sendo o seu 
valor muito próximo da pressão hidrostática. 

Nas simulações B e C, devido ao nível de maré simulado, geraram-se forças de impulsão sob a 
superestrutura. 

Por último, os registos do fluxo de energia permitem, mais uma vez, corroborar o facto de que o 
quebramar em estudo é mais eficaz a dissipar energia quando a água está ao nível da maré baixa do 
que quando está ao nível da preia-mar. A energia registada na última abcissa do modelo é maior na 
simulação B do que na simulação A, quando em ambas é simulada uma igual altura de onda. 

 
 
9.2 POTENCIALIDADES E DEBILIDADES DO SOFTWARE COBRAS 

Tal como a generalidade dos modelos numéricos, o software COBRAS apresenta-se como uma 
ferramenta essencial para aferir os resultados de modelos físicos, em especial os dados relativos à 
percolação em meios porosos. Em modelo físico reduzido, a diminuição dos vazios faz com que 
facilmente a natureza do escoamento se altere, ou seja, passe de turbulento a laminar, razão pela qual é 
necessário aferir aqueles resultados. 

O software COBRAS é o fruto de vários desenvolvimentos do programa original, RIPPLE, daí 
apresentar inúmeras potencialidades de aplicação à análise bidimensional de obras costeiras. Neste 
trabalho tirou-se apenas partido de uma das maiores potencialidades deste software: o estudo do 
movimento da água em meios porosos. Este permite o estudo de qualquer meio poroso, em especial os 
de geometria complexa, de que é exemplo o quebramar Norte do porto de Leixões.  

Embora não tenha sido testada neste trabalho, o estudo do movimento da água no meio fluido também 
é uma grande potencialidade do software COBRAS.  

Segundo NEVES et al. (2008), o domínio mais apropriado de aplicação do programa COBRAS é o 
dos estudos bidimensionais de interacção onda-estrutura, tais como estudos de galgamento em 
estruturas de protecção costeira e portuária, estudos de forças sobre estruturas impermeáveis ou 
porosas e estudos de propagação de agitação sobre meios de geometria complexa (este último, foi 
analisado neste trabalho). 
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Contudo, o software COBRAS também apresenta debilidades ou desvantagens, algumas delas um 
pouco limitativas da sua utilização.  

A primeira, e a maior das limitações, é o facto de não se tratar de um programa comercial, razão pela 
qual a sua utilização se revela muito pouco amigável. A modelação dos meios porosos e da malha de 
cálculo não é simples e o software não fornece qualquer auxílio à detecção de erros no ficheiro de 
input. Assim, sem a consulta minuciosa de um bom manual de instruções, a modelação com este 
programa torna-se bastante complexa. Como sempre, o melhor auxílio consiste na ajuda atenta de 
alguém com experiência de utilização deste software. 

Durante a utilização do software verificou-se também que este só permite a introdução de 62 células 
de cálculo na direcção vertical. Assim, com o intuito de cumprir as regras de dimensionamento da 
malha de cálculo, o espaçamento utilizado no caso analisado neste trabalho não foi uniforme na base 
da estrutura, pelo que se utilizou um espaçamento da malha de cálculo maior do que o desejável, não 
só na base como em toda a zona do quebramar em estudo. 

No decorrer deste trabalho foi também efectuada uma simulação com uma altura de onda de 10m e 
uma profundidade de água igual a 21m. Apesar de aparentemente todas as regras de construção da 
malha de cálculo terem sido cumpridas, no decorrer das simulações ocorreram bastantes erros o que 
fez suspeitar da qualidade dos resultados, tendo-se optado pela sua não exposição neste trabalho. 

Por último, é de referir outra grande limitação verificada, com consequências para a qualidade dos 
resultados obtidos. A fronteira do modelo a sotamar, aparentemente, não permite a evacuação da água 
que atravessava a estrutura, pelo que o nível da água no tardoz foi aumentando sucessivamente com o 
decorrer da simulação, verificando-se um acréscimo de cerca de 0.15m ao final de 300s de simulação. 
Após terem sido testadas todas as condições de fronteira possíveis para o limite do modelo a sotamar, 
concluiu-se que apenas a que foi apresentada neste trabalho permitia a execução do algoritmo, sem a 
ocorrência de erros nos processos iterativos. Assim, não foi encontrada uma solução para o acréscimo 
verificado do nível de água no tardoz da estrutura. 

 
 
 
9.3 SUGESTÕES DE DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Após a realização deste trabalho, obviamente e como é normal, algumas coisas ficaram ainda por 
fazer, devido essencialmente às restrições de tempo e de desenvolvimento a conceder à dissertação. 
Neste sentido, deixam-se aqui algumas ideias interessantes de simular e analisar, de modo a dar 
continuidade e a completar o estudo aqui iniciado.  

Os valores dos parâmetros α e β da equação de Forchheimer, utilizados em todas as simulações deste 
trabalho, cingiram-se aos valores médios recomendados pelo CEM (2006b), ou seja, 300 para o 
parâmetro α e 3.3 para o parâmetro β. No entanto, alguns utilizadores do software COBRAS 
aconselham a utilização do valor 200 para o parâmetro α e os valores 1.1 e 0.8 para o parâmetro β, 
respectivamente para a camada exterior (Tetrápodes e Manto Resistente do Quebramar submerso) e 
para as restantes camadas da secção transversal da estrutura. Obviamente que a utilização de diferentes 
valores nestes parâmetros conduzem a resultados distintos daqueles que foram obtidos neste trabalho. 
Ficou, assim, por estudar a influência destes parâmetros nos resultados obtidos. 

A definição das características dos meios porosos foi realizada com bom senso, todavia tem imbuída 
uma grande abstracção face à realidade. Por exemplo, o diâmetro característico dos blocos foi tomado 
como sendo o correspondente ao maior peso do seu intervalo de variação. No caso do TOT, admitiu-se 
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que a sua dimensão característica era de 0.20m, uma vez que não se possuía informação sobre aquele 
meio poroso e julgou-se que 0.20m era um valor plausível. Ficou assim por refinar quer a dimensão 
característica dos blocos, quer a sua permeabilidade e porosidade. Isto deveu-se, em grande parte, à 
necessidade de se proceder a ensaios geotécnicos para obter valores mais precisos.  

Verificou-se que 300s de simulação não eram suficientes para gerar a altura de onda de 5m. Não foi 
possível realizar ensaios de maior duração, dada a morosidade de execução de cada simulação, ou seja, 
com o computador utilizado foram necessárias cerca de 6 horas para executar cada uma das 
simulações de 300s. Todavia, dada a rapidez de evolução das potencialidades dos computadores, 
muito em breve aquelas simulações poderão ser executadas mais rapidamente, isto é, poder-se-ão 
realizar simulações mais extensas, no mesmo intervalo de tempo real.  

Como forma de contornar a limitação verificada no que se refere à acumulação de água na região do 
tardoz da estrutura, poderiam ser realizadas simulações em que este fenómeno fosse contornado, ainda 
que através de um qualquer artifício de cálculo. Por exemplo, utilizando a condição de fronteira do 
tipo Specified Inflow/Outflow, ou seja, especificar um caudal de saída de água (pela fronteira do 
modelo a sotamar) aproximadamente igual ao de entrada através da estrutura.   

O estudo do movimento da água no domínio fluido também poderá ser um campo muito interessante 
de aplicação do software COBRAS, como por exemplo estudo dos fenómenos de empolamento, 
reflexão, rebentação, etc. 

Seria sempre interessante e enriquecedor executar mais simulações, especialmente com diferentes 
alturas de onda e diferentes períodos daqueles que neste trabalho foram apresentados.  

Por último, a utilização do software COBRAS será mais produtiva e com maior paralelismo com a 
realidade se se utilizar agitação irregular, o que não foi possível neste trabalho.  
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ANEXOS 

 

A1 – FICHEIROS DE INPUT 

 

Simulação A 

07Abr08_A=300_B=3.3_ T=12s_d=17m_H=3m  SITUACAO A 
 $numparam 
   0.005,300,80,80  <==delt,twfin,prtdt,pltdt 
   0.3,1.0,3,1,1,1,1.0    <==alpha,beta,kl,kr,kt,kb,autot 
   0,0.3,300.0   <==npack,con,dmpdt 
   0.05,0    <==dtmax,idiv 
   1.0d-8,0.39,-1   <==erriccg,fcvlim,nrestart 
   .true.,1.0e-02,.false.  <==gfnctn,frctn,conserve 
   .false.,500,.true.  <==cray,itmxiccg,sym 
 $end 
 $fldparam 
   1.0e-06,0,0.0,-9.8,0.0,0.0  <==xnu,icyl,gx,gy,ui,vi 
   0.0, 0.0d0, 22.6, 0,1.0  <==utop,psat,sigma,isurf10,rhof 
   90.0,90.0,90.0,90.0  <==cangler,canglel,canglet,cangleb 
   0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.  <==uinf(1:4),vinf(1:4) 
   0.0,0.0,0.0,0.0   <==pbc(1:4) 
 $end 
 $mesh 
   3, 0,226,676,876, 76,526,780, 38,150,208, 75,75,192  <==nkx,xl(nkx+1),xc(nkx),nxl(nkx),nxr(nky) 
   2,2,.5                           <==dxmn(nkx) 
   1, 0,32, 5, 6,54        <==nky,yl(nky+1),yc(nky),nyl(nky),nyr(nky) 
   .5                          <==dymn(nky) 
 $end 
 $obstcl 
   1                             <==nobstype (Muro cortina - Superestrutura) 
   4           <==NC 
   0,0,0,0, 0,-1,0,1, 0,0,0,0, 1,0,1,0   <==OA2(n),OA1(n),OB2(n),OB1(n) 
   0,0,0,0, -32,745.00,-20.50,-732.30, 1,0,0,0 <==OC2(n),OC1(n),IOH(n) 
   0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==OD2(n),OD1(n),OE2(n),OE1(n) 
   0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==NXO(n)  
 $end 
 $freesurf 
   0    <==nfrsrf 
   0,0,0,0,-1,0   <==fa2(nfrsrf),fa1(nfrsrf) 
   0,0,0,-1,0,1   <==fb2(nfrsrf),fb1(nfrsrf) 
   0,0,0,0.80,25,10000,1,1,0 <==fc2(nfrsrf),fc1(nfrsrf),ifh(nfrsrf) 
   0,0,0,0,0,0   <==fd2(nfrsrf),fd1(nfrsrf) 
   0,0,0,0,0,0   <==fe2(nfrsrf),fe1(nfrdrf) 
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  <==nxf(nfrsrf),mxf(nfrsrf) 
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  <==nyf(nfrsrf),myf(nfrsrf) 
   1,0,17.0,.true.   <==nsmooth,iequib,flht,upright 
   .false., .false., 0.0  <==smooth, emin, deltemin 
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   500,50    <==itmxemin,itskpemn 
 $end 
 $graphics 
   .true.,.false.   <==plots,dump 
   1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0  <==iout(1:13) 
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  <==iout(14:26) 
   0,0,0,1,1,1,1   <==iout(27:33) 
   2.0,1.0d-3,.false.,0  <==scale,vmxfrctn,unfrmmsh,ixsymplt 
   1,1,1,0    <==iysymplt,ixskip,iyskip,icolor 
 $end 
$wave parameter$ 
3,17,100    <==aa,h0,ncenter 
114,118,5,14,14,12 
$output format$ 
0,100, 1,740, 1,62, 1,1,1,1,0          <==ts,tf,ibg,ieg,jbg,jeg,ix,iy,lout,na,nm 
11, 550,600,675,715,721,729,733,738.5,742.5,758,781, 0,300,0.01       <==nlout,xout(nlout),xxxf,ttend,prtdt_t 
0,300,0.1                                   <==tstart_a,tfinish_a,predt_a 
$porous material information$ 
2     <==npor 
10     <==porous layers 
0.65,.457    <==permeability,porosity (Quebramar Antigo-Núcleo) 
300,3.3,0.34,0.790   <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
5       <==nporous 
0,0,0,0,0, 0,.25,.5,-.25,-.5, 0,0,0,0,0, 1,-1,-1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0,0, -11,-167.63,-344.25,192.25,375.5, 1,0,0,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.468      <==permeability,porosity (Quebramar Antigo-Risberma) 
300,3.3,0.34,1.254    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3      <==nporous 
0,0,0, 0,.5,-.5, 0,0,0, 1,-1,-1 <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -7,-344.25,382.5, 1,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,.47    <==permeability,porosity (Quebramar Antigo-Betão) 
300,3.3,0.34,3.658  <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
5       <==nporous 
0,0,0,0,0, 0,.25,.5,-.25,-.5, 0,0,0,0,0, 1,-1,-1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0,0, -18,-160.63,-337.25,199.25,382.5, 1,0,0,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.3,0.434      <==permeability,porosity (Núcleo A) 
300,3.3,0.34,0.20      <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3       <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.6667, 0,0,0, 1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -20.5,-528.75,514.73, 1,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.3,0.434    <==permeability,porosity (Núcleo B) 
300,3.3,0.34,0.20    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3     <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.8, 0,0,0, 1,-1,-1 <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -10,-528.75,618.80, 1,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.65,0.456   <==permeability,porosity (Filtro 1dir A) 
300,3.3,0.34,.627   <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3     <==nporous 
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0,0,0, 0,.75,-.6667, 0,0,0, 1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -20.50,-528.75,517.10, 1,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.65,0.456    <==permeability,porosity (Filtro 1dir B) 
300,3.3,0.34,.627    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3     <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.8, 0,0,0, 1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -12,-528.75,621.68, 1,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.459    <==permeability,porosity (Filtro 1esq) 
300,3.3,0.34,.904   <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3    <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.6667, 0,0,0, 1,-1,-1 <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -20.50,-527.23,517.10, 1,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.465    <==permeability,porosity (Filtro2) 
300,3.3,0.34,1.139  <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
4     <==nporous 
0,0,0,0, 0,.75,-.6667,-.8, 0,0,0,0, 1,-1,-1,-1 <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0, -24,-522.98,520.03,621.68, 1,0,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0  <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0  <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.50     <==permeability,porosity (Tetrápodes) 
300,3.3,0.34,2.64    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
4      <==nporous 
0,0,0,0, 0,.75,-.6667,-.8, 0,0,0,0, 1,-1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0, -28.5,-517.28,520.03,621.68, 1,0,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp$turbulence model information$ 
$turbulence model information$ 
4,0   <==kemodel 
0.5,50,0                  <==ticf,eddycoef,kopen 
$boundary type$ 
0,1,0,1                  <==nweakref,nopen,islip,islipcv 
$sponge layer$ 
1 
113 
$free surface tracking method$ 
1                                       <==nfree 
$MAC method controling parameter$ 
0                                       <==ntracer 
$pollutant transport parameter$ 
0,0,0,0                                 <==npollutant 
0.0002,2.66,0.026,0,50.1,5,30 
$restart controlling parameter$ 
0                                       <==nrs 
$overtopping calculation$ 
0                             <==no caluculaion 
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Simulação B 

08Abr08_A=300_B=3.3_ T=12s_d=21m_H=3m  SITUACAO B 
 $numparam 
   0.005,300,80,80  <==delt,twfin,prtdt,pltdt 
   0.3,1.0,3,1,1,1,1.0    <==alpha,beta,kl,kr,kt,kb,autot 
   0,0.3,300.0   <==npack,con,dmpdt 
   0.05,0    <==dtmax,idiv 
   1.0d-8,0.39,-1   <==erriccg,fcvlim,nrestart 
   .true.,1.0e-02,.false.  <==gfnctn,frctn,conserve 
   .false.,500,.true.  <==cray,itmxiccg,sym 
 $end 
 $fldparam 
   1.0e-06,0,0.0,-9.8,0.0,0.0  <==xnu,icyl,gx,gy,ui,vi 
   0.0, 0.0d0, 22.6, 0,1.0  <==utop,psat,sigma,isurf10,rhof 
   90.0,90.0,90.0,90.0  <==cangler,canglel,canglet,cangleb 
   0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.  <==uinf(1:4),vinf(1:4) 
   0.0,0.0,0.0,0.0   <==pbc(1:4) 
 $end 
 $mesh 
   3, 0,226,676,876, 76,526,780, 38,150,208, 75,75,192  <==nkx,xl(nkx+1),xc(nkx),nxl(nkx),nxr(nky) 
   2,2,.5                           <==dxmn(nkx) 
   1, 0,32, 5, 6,54        <==nky,yl(nky+1),yc(nky),nyl(nky),nyr(nky) 
   .5                          <==dymn(nky) 
 $end 
 $obstcl 
   1                             <==nobstype (Muro cortina - Superestrutura) 
   4           <==NC 
   0,0,0,0, 0,-1,0,1, 0,0,0,0, 1,0,1,0   <==OA2(n),OA1(n),OB2(n),OB1(n) 
   0,0,0,0, -32,745.00,-20.50,-732.30, 1,0,0,0 <==OC2(n),OC1(n),IOH(n) 
   0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==OD2(n),OD1(n),OE2(n),OE1(n) 
   0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==NXO(n)  
 $end 
 $freesurf 
   0    <==nfrsrf 
   0,0,0,0,-1,0   <==fa2(nfrsrf),fa1(nfrsrf) 
   0,0,0,-1,0,1   <==fb2(nfrsrf),fb1(nfrsrf) 
   0,0,0,0.80,25,10000,1,1,0 <==fc2(nfrsrf),fc1(nfrsrf),ifh(nfrsrf) 
   0,0,0,0,0,0   <==fd2(nfrsrf),fd1(nfrsrf) 
   0,0,0,0,0,0   <==fe2(nfrsrf),fe1(nfrdrf) 
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  <==nxf(nfrsrf),mxf(nfrsrf) 
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  <==nyf(nfrsrf),myf(nfrsrf) 
   1,0,21.0,.true.   <==nsmooth,iequib,flht,upright 
   .false., .false., 0.0  <==smooth, emin, deltemin 
   500,50    <==itmxemin,itskpemn 
 $end 
 $graphics 
   .true.,.false.   <==plots,dump 
   1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0  <==iout(1:13) 
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  <==iout(14:26) 
   0,0,0,1,1,1,1   <==iout(27:33) 
   2.0,1.0d-3,.false.,0  <==scale,vmxfrctn,unfrmmsh,ixsymplt 
   1,1,1,0    <==iysymplt,ixskip,iyskip,icolor 
 $end 
$wave parameter$ 
3,21,100    <==aa,h0,ncenter 
114,118,7,17,14,12 
$output format$ 
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0,100, 1,740, 1,62, 1,1,1,1,0                                   <==ts,tf,ibg,ieg,jbg,jeg,ix,iy,lout,na,nm 
11, 550,600,675,715,721,729,733,738.5,742.5,758,781, 0,300,0.01   <==nlout,xout(nlout),xxxf,ttend,prtdt_t 
0,300,0.1                                             <==tstart_a,tfinish_a,predt_a 
$porous material information$ 
2     <==npor 
10     <==porous layers 
0.65,.457     <==permeability,porosity (Quebramar Antigo-Núcleo) 
300,3.3,0.34,0.790       <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
5          <==nporous 
0,0,0,0,0, 0,.25,.5,-.25,-.5, 0,0,0,0,0, 1,-1,-1,-1,-1 <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0,0, -11,-167.63,-344.25,192.25,375.5, 1,0,0,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.468     <==permeability,porosity (Quebramar Antigo-Risberma) 
300,3.3,0.34,1.254   <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3     <==nporous 
0,0,0, 0,.5,-.5, 0,0,0, 1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -7,-344.25,382.5, 1,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,.47     <==permeability,porosity (Quebramar Antigo-Betão) 
300,3.3,0.34,3.658   <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
5       <==nporous 
0,0,0,0,0, 0,.25,.5,-.25,-.5, 0,0,0,0,0, 1,-1,-1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0,0, -18,-160.63,-337.25,199.25,382.5, 1,0,0,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.3,0.434     <==permeability,porosity (Núcleo A) 
300,3.3,0.34,0.20     <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3      <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.6667, 0,0,0, 1,-1,-1   <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -20.5,-528.75,514.73, 1,0,0   <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0    <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0    <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.3,0.434   <==permeability,porosity (Núcleo B) 
300,3.3,0.34,0.20   <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3    <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.8, 0,0,0, 1,-1,-1 <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -10,-528.75,618.80, 1,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.65,0.456    <==permeability,porosity (Filtro 1dir A) 
300,3.3,0.34,.627    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3     <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.6667, 0,0,0, 1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -20.50,-528.75,517.10, 1,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.65,0.456   <==permeability,porosity (Filtro 1dir B) 
300,3.3,0.34,.627   <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3    <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.8, 0,0,0, 1,-1,-1 <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -12,-528.75,621.68, 1,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.459     <==permeability,porosity (Filtro 1esq) 
300,3.3,0.34,.904    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3     <==nporous 
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0,0,0, 0,.75,-.6667, 0,0,0, 1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -20.50,-527.23,517.10, 1,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.465      <==permeability,porosity (Filtro2) 
300,3.3,0.34,1.139    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
4      <==nporous 
0,0,0,0, 0,.75,-.6667,-.8, 0,0,0,0, 1,-1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0, -24,-522.98,520.03,621.68, 1,0,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.50      <==permeability,porosity (Tetrápodes) 
300,3.3,0.34,2.64     <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
4      <==nporous 
0,0,0,0, 0,.75,-.6667,-.8, 0,0,0,0, 1,-1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0, -28.5,-517.28,520.03,621.68, 1,0,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp$turbulence model information$ 
$turbulence model information$ 
4,0                                      <==kemodel 
0.5,50,0                                <==ticf,eddycoef,kopen 
$boundary type$ 
0,1,0,1                                 <==nweakref,nopen,islip,islipcv 
$sponge layer$ 
1 
113 
$free surface tracking method$ 
1                                       <==nfree 
$MAC method controling parameter$ 
0                                       <==ntracer 
$pollutant transport parameter$ 
0,0,0,0                                 <==npollutant 
0.0002,2.66,0.026,0,50.1,5,30 
$restart controlling parameter$ 
0                                       <==nrs 
$overtopping calculation$ 
0                             <==no caluculaion 
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Simulação C 

08Mar08_A=300_B=3.3_ T=12s_d=21m_H=5m  SITUACAO C 
 $numparam 
   0.005,300,80,80  <==delt,twfin,prtdt,pltdt 
   0.3,1.0,3,1,1,1,1.0    <==alpha,beta,kl,kr,kt,kb,autot 
   0,0.3,300.0   <==npack,con,dmpdt 
   0.05,0    <==dtmax,idiv 
   1.0d-8,0.39,-1   <==erriccg,fcvlim,nrestart 
   .true.,1.0e-02,.false.  <==gfnctn,frctn,conserve 
   .false.,500,.true.  <==cray,itmxiccg,sym 
 $end 
 $fldparam 
   1.0e-06,0,0.0,-9.8,0.0,0.0  <==xnu,icyl,gx,gy,ui,vi 
   0.0, 0.0d0, 22.6, 0,1.0  <==utop,psat,sigma,isurf10,rhof 
   90.0,90.0,90.0,90.0  <==cangler,canglel,canglet,cangleb 
   0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.  <==uinf(1:4),vinf(1:4) 
   0.0,0.0,0.0,0.0   <==pbc(1:4) 
 $end 
 $mesh 
   3, 0,226,676,876, 76,526,780, 38,150,208, 75,75,192  <==nkx,xl(nkx+1),xc(nkx),nxl(nkx),nxr(nky) 
   2,2,.5                           <==dxmn(nkx) 
   1, 0,32, 5, 6,54        <==nky,yl(nky+1),yc(nky),nyl(nky),nyr(nky) 
   .5                          <==dymn(nky) 
 $end 
 $obstcl 
   1                             <==nobstype (Muro cortina - Superestrutura) 
   4           <==NC 
   0,0,0,0, 0,-1,0,1, 0,0,0,0, 1,0,1,0   <==OA2(n),OA1(n),OB2(n),OB1(n) 
   0,0,0,0, -32,745.00,-20.50,-732.30, 1,0,0,0 <==OC2(n),OC1(n),IOH(n) 
   0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==OD2(n),OD1(n),OE2(n),OE1(n) 
   0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==NXO(n)  
 $end 
 $freesurf 
   0    <==nfrsrf 
   0,0,0,0,-1,0   <==fa2(nfrsrf),fa1(nfrsrf) 
   0,0,0,-1,0,1   <==fb2(nfrsrf),fb1(nfrsrf) 
   0,0,0,0.80,25,10000,1,1,0 <==fc2(nfrsrf),fc1(nfrsrf),ifh(nfrsrf) 
   0,0,0,0,0,0   <==fd2(nfrsrf),fd1(nfrsrf) 
   0,0,0,0,0,0   <==fe2(nfrsrf),fe1(nfrdrf) 
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  <==nxf(nfrsrf),mxf(nfrsrf) 
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  <==nyf(nfrsrf),myf(nfrsrf) 
   1,0,21.0,.true.   <==nsmooth,iequib,flht,upright 
   .false., .false., 0.0  <==smooth, emin, deltemin 
   500,50    <==itmxemin,itskpemn 
 $end 
 $graphics 
   .true.,.false.   <==plots,dump 
   1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0  <==iout(1:13) 
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  <==iout(14:26) 
   0,0,0,1,1,1,1   <==iout(27:33) 
   2.0,1.0d-3,.false.,0  <==scale,vmxfrctn,unfrmmsh,ixsymplt 
   1,1,1,0    <==iysymplt,ixskip,iyskip,icolor 
 $end 
$wave parameter$ 
5,21,100    <==aa,h0,ncenter 
114,118,7,17,14,12 
$output format$ 
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0,100, 1,740, 1,62, 1,1,1,1,0                     <==ts,tf,ibg,ieg,jbg,jeg,ix,iy,lout,na,nm 
11, 550,600,675,715,721,729,733,738.5,742.5,758,781, 0,300,0.01   <==nlout,xout(nlout),xxxf,ttend,prtdt_t 
0,300,0.1                                                          <==tstart_a,tfinish_a,predt_a 
$porous material information$ 
2     <==npor 
10     <==porous layers 
0.65,.457    <==permeability,porosity (Quebramar Antigo-Núcleo) 
300,3.3,0.34,0.790   <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
5     <==nporous 
0,0,0,0,0, 0,.25,.5,-.25,-.5, 0,0,0,0,0, 1,-1,-1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0,0, -11,-167.63,-344.25,192.25,375.5, 1,0,0,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.468      <==permeability,porosity (Quebramar Antigo-Risberma) 
300,3.3,0.34,1.254    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3      <==nporous 
0,0,0, 0,.5,-.5, 0,0,0, 1,-1,-1 <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -7,-344.25,382.5, 1,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,.47    <==permeability,porosity (Quebramar Antigo-Betão) 
300,3.3,0.34,3.658  <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
5    <==nporous 
0,0,0,0,0, 0,.25,.5,-.25,-.5, 0,0,0,0,0, 1,-1,-1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0,0, -18,-160.63,-337.25,199.25,382.5, 1,0,0,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.3,0.434      <==permeability,porosity (Núcleo A) 
300,3.3,0.34,0.20      <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3       <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.6667, 0,0,0, 1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -20.5,-528.75,514.73, 1,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.3,0.434    <==permeability,porosity (Núcleo B) 
300,3.3,0.34,0.20    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3     <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.8, 0,0,0, 1,-1,-1 <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -10,-528.75,618.80, 1,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.65,0.456   <==permeability,porosity (Filtro 1dir A) 
300,3.3,0.34,.627   <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3     <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.6667, 0,0,0, 1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -20.50,-528.75,517.10, 1,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.65,0.456    <==permeability,porosity (Filtro 1dir B) 
300,3.3,0.34,.627    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3     <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.8, 0,0,0, 1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -12,-528.75,621.68, 1,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.459     <==permeability,porosity (Filtro 1esq) 
300,3.3,0.34,.904    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3     <==nporous 
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0,0,0, 0,.75,-.6667, 0,0,0, 1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -20.50,-527.23,517.10, 1,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.465     <==permeability,porosity (Filtro2) 
300,3.3,0.34,1.139   <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
4     <==nporous 
0,0,0,0, 0,.75,-.6667,-.8, 0,0,0,0, 1,-1,-1,-1 <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0, -24,-522.98,520.03,621.68, 1,0,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0  <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0  <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.50     <==permeability,porosity (Tetrápodes) 
300,3.3,0.34,2.64    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
4      <==nporous 
0,0,0,0, 0,.75,-.6667,-.8, 0,0,0,0, 1,-1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0, -28.5,-517.28,520.03,621.68, 1,0,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp$turbulence model information$ 
$turbulence model information$ 
4,0                                      <==kemodel 
0.5,50,0                                <==ticf,eddycoef,kopen 
$boundary type$ 
0,1,0,1                                 <==nweakref,nopen,islip,islipcv 
$sponge layer$ 
1 
113 
$free surface tracking method$ 
1                                       <==nfree 
$MAC method controling parameter$ 
0                                       <==ntracer 
$pollutant transport parameter$ 
0,0,0,0                              <==npollutant 
0.0002,2.66,0.026,0,50.1,5,30 
$restart controlling parameter$ 
0                                       <==nrs 
$overtopping calculation$ 
0                         <==no caluculaion 

 

 

 

 



Análise dos Processos de Rotura e de Escoamento em Quebramares de Taludes 

174 

Simulação B - Validação 

10Abr08_A=300_B=3.3_ T=12s_d=21m_H=3m  SITUACAO B Validacao 
 $numparam 
   0.005,300,80,80 <==delt,twfin,prtdt,pltdt 
   0.3,1.0,3,1,1,1,1.0 <==alpha,beta,kl,kr,kt,kb,autot 
   0,0.3,300.0  <==npack,con,dmpdt 
   0.05,0   <==dtmax,idiv 
   1.0d-8,0.39,-1  <==erriccg,fcvlim,nrestart 
   .true.,1.0e-02,.false. <==gfnctn,frctn,conserve 
   .false.,500,.true. <==cray,itmxiccg,sym 
 $end 
 $fldparam 
   1.0e-06,0,0.0,-9.8,0.0,0.0  <==xnu,icyl,gx,gy,ui,vi 
   0.0, 0.0d0, 22.6, 0,1.0  <==utop,psat,sigma,isurf10,rhof 
   90.0,90.0,90.0,90.0  <==cangler,canglel,canglet,cangleb 
   0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0.  <==uinf(1:4),vinf(1:4) 
   0.0,0.0,0.0,0.0   <==pbc(1:4) 
 $end 
 $mesh 
   3, 0,226,676,876, 76,526,780, 38,150,104, 75,75,96  <==nkx,xl(nkx+1),xc(nkx),nxl(nkx),nxr(nky) 
   2,2,.5                           <==dxmn(nkx) 
   1, 0,32, 5, 5,27        <==nky,yl(nky+1),yc(nky),nyl(nky),nyr(nky) 
   1                          <==dymn(nky) 
 $end 
 $obstcl 
   1                             <==nobstype (Muro cortina - Superestrutura) 
   4           <==NC 
   0,0,0,0, 0,-1,0,1, 0,0,0,0, 1,0,1,0   <==OA2(n),OA1(n),OB2(n),OB1(n) 
   0,0,0,0, -32,745.00,-20.50,-732.30, 1,0,0,0 <==OC2(n),OC1(n),IOH(n) 
   0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==OD2(n),OD1(n),OE2(n),OE1(n) 
   0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==NXO(n)  
 $end 
 $freesurf 
   0    <==nfrsrf 
   0,0,0,0,-1,0   <==fa2(nfrsrf),fa1(nfrsrf) 
   0,0,0,-1,0,1   <==fb2(nfrsrf),fb1(nfrsrf) 
   0,0,0,0.80,25,10000,1,1,0 <==fc2(nfrsrf),fc1(nfrsrf),ifh(nfrsrf) 
   0,0,0,0,0,0   <==fd2(nfrsrf),fd1(nfrsrf) 
   0,0,0,0,0,0   <==fe2(nfrsrf),fe1(nfrdrf) 
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  <==nxf(nfrsrf),mxf(nfrsrf) 
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0  <==nyf(nfrsrf),myf(nfrsrf) 
   1,0,21.0,.true.   <==nsmooth,iequib,flht,upright 
   .false., .false., 0.0  <==smooth, emin, deltemin 
   500,50    <==itmxemin,itskpemn 
 $end 
 $graphics 
   .true.,.false.  <==plots,dump 
   1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0 <==iout(1:13) 
   0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 <==iout(14:26) 
   0,0,0,1,1,1,1  <==iout(27:33) 
   2.0,1.0d-3,.false.,0 <==scale,vmxfrctn,unfrmmsh,ixsymplt 
   1,1,1,0   <==iysymplt,ixskip,iyskip,icolor 
 $end 
$wave parameter$ 
3,21,100   <==aa,h0,ncenter 
114,118,6,10,14,12 
$output format$ 
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0,100, 1,540, 1,34, 1,1,1,1,0                     <==ts,tf,ibg,ieg,jbg,jeg,ix,iy,lout,na,nm 
11, 550,600,675,715,721,729,733,738.5,742.5,758,781, 0,300,0.01   <==nlout,xout(nlout),xxxf,ttend,prtdt_t 
0,300,0.1                                             <==tstart_a,tfinish_a,predt_a 
$porous material information$ 
2   <==npor 
10   <==porous layers 
0.65,.457  <==permeability,porosity (Quebramar Antigo-Núcleo) 
300,3.3,0.34,0.790 <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
5       <==nporous 
0,0,0,0,0, 0,.25,.5,-.25,-.5, 0,0,0,0,0, 1,-1,-1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0,0, -11,-167.63,-344.25,192.25,375.5, 1,0,0,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.468     <==permeability,porosity (Quebramar Antigo-Risberma) 
300,3.3,0.34,1.254   <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3     <==nporous 
0,0,0, 0,.5,-.5, 0,0,0, 1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -7,-344.25,382.5, 1,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,.47     <==permeability,porosity (Quebramar Antigo-Betão) 
300,3.3,0.34,3.658   <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
5     <==nporous 
0,0,0,0,0, 0,.25,.5,-.25,-.5, 0,0,0,0,0, 1,-1,-1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0,0, -18,-160.63,-337.25,199.25,382.5, 1,0,0,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.3,0.434      <==permeability,porosity (Núcleo A) 
300,3.3,0.34,0.20      <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3       <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.6667, 0,0,0, 1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -20.5,-528.75,514.73, 1,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.3,0.434    <==permeability,porosity (Núcleo B) 
300,3.3,0.34,0.20    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3     <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.8, 0,0,0, 1,-1,-1 <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -10,-528.75,618.80, 1,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0  <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.65,0.456    <==permeability,porosity (Filtro 1dir A) 
300,3.3,0.34,.627    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3     <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.6667, 0,0,0, 1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -20.50,-528.75,517.10, 1,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
0.65,0.456    <==permeability,porosity (Filtro 1dir B) 
300,3.3,0.34,.627    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3     <==nporous 
0,0,0, 0,.75,-.8, 0,0,0, 1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -12,-528.75,621.68, 1,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.459     <==permeability,porosity (Filtro 1esq) 
300,3.3,0.34,.904    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
3     <==nporous 
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0,0,0, 0,.75,-.6667, 0,0,0, 1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0, -20.50,-527.23,517.10, 1,0,0  <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0, 0,0,0, 0,0,0, 0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.465     <==permeability,porosity (Filtro2) 
300,3.3,0.34,1.139   <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
4     <==nporous 
0,0,0,0, 0,.75,-.6667,-.8, 0,0,0,0, 1,-1,-1,-1 <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0, -24,-522.98,520.03,621.68, 1,0,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0  <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0  <==nxp,mxp,nyp,myp 
1,0.50     <==permeability,porosity (Tetrápodes) 
300,3.3,0.34,2.64    <==xalpha,xbeta,xgamma,d50 
4      <==nporous 
0,0,0,0, 0,.75,-.6667,-.8, 0,0,0,0, 1,-1,-1,-1  <==pa2,pa1,pb2,pb1 
0,0,0,0, -28.5,-517.28,520.03,621.68, 1,0,0,0 <==pc2,pc1,ipr 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==pd2,pd1,pe2,pe1 
0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0, 0,0,0,0   <==nxp,mxp,nyp,myp$turbulence model information$ 
$turbulence model information$ 
4,0                                      <==kemodel 
0.5,50,0                                <==ticf,eddycoef,kopen 
$boundary type$ 
0,1,0,1                                 <==nweakref,nopen,islip,islipcv 
$sponge layer$ 
1 
113 
$free surface tracking method$ 
1                                       <==nfree 
$MAC method controling parameter$ 
0                                       <==ntracer 
$pollutant transport parameter$ 
0,0,0,0                                 <==npollutant 
0.0002,2.66,0.026,0,50.1,5,30 
$restart controlling parameter$ 
0                                       <==nrs 
$overtopping calculation$ 
0                             <==no caluculaion 
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A2 – RESULTADOS : POSIÇÃO DA SUPERFÍCIE LIVRE 
 

Simulação B 

 

 

Figura A2B.1 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 4 (x=715m). 
 

 

Figura A2B.2 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 5 (x=721m). 
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Figura A2B.3 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 6 (x=729m). 

 

 

Figura A2B.4 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo nas sondas 7, 8 e 9 (x=733m, x=738.5m e 
x=742.5m). 
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Instruções MATLAB: 

plot([heig4(6000:end,1)],[heig4(6000:end,2)],[heig5(6000:end,1)],[heig5(6000:end,2)],[heig6(6000:end
,1)],[heig6(6000:end,2)],[heig7(6000:end,1)],[heig7(6000:end,2)],[heig8(6000:end,1)],[heig8(6000:end,
2)],[249.5,249.5],[19.5,24.1],[257.7,257.7],[19.5,24.1],[269.6,269.6],[19.5,24.1],[281.6,281.6],[19.5,24
.1],[293.5,293.5],[19.5,24.1]), axis([250,305,19.5,24.1]) 

 

 

Figura A2B.5 – Nível da superfície livre, registado nas abcissas 715m (linha mais a cima), 721m, 729m, 733m e 
742.5m (linha mais a baixo) nos últimos 50s de simulação. 
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Simulação C 

 

 

Figura A2C.1 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 4 (x=715m). 
 

 

Figura A2C.2 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 5 (x=721m). 
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Figura A2C.3 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo na sonda 6 (x=729m). 

 

 

Figura A2C.4 – Nível da superfície livre, registado ao longo do tempo nas sondas 7, 8 e 9 (x=733m, x=738.5m e 
x=742.5m). 
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Instruções MATLAB: 

plot([heig4(6000:end,1)],[heig4(6000:end,2)],[heig5(6000:end,1)],[heig5(6000:end,2)],[heig6(6000:end,1)],[h

eig6(6000:end,2)],[heig7(6000:end,1)],[heig7(6000:end,2)],[heig8(6000:end,1)],[heig8(6000:end,2)],[249.5,24

9.5],[19.5,25],[257.3,257.3],[19.5,25],[269.4,269.4],[19.5,25],[281.1,281.1],[19.5,25],[293,293],[19.5,25]), 

axis([250,305,19.5,25]) 

 

 

Figura A2C.5 – Nível da superfície livre, registado nas abcissas 715m (linha mais a cima), 721m, 729m, 733m e 
742.5m (linha mais a baixo) nos últimos 50s de simulação. 
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A3 – RESULTADOS : VELOCIDADES EM MÓDULO  
 

Simulação B 

 

Figura A3B.1 – Velocidade horizontal nos últimos instantes de simulação – abcissa x=721m. 

 

 

Figura A3B.2 – Velocidade vertical nos últimos instantes de simulação – abcissa x=721m. 
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Figura A3B.3 – Módulo da velocidade nos últimos instantes de simulação – abcissa x=721m. 
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Figura A3B.4 – Velocidade máxima, registada no instante t=294.0s. 
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Figura A3B.5 – Velocidade máxima, registada no instante t=294.0s. 
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Figura A3B.6 – Velocidade mínima, registada no instante t=287.5s. 



Análise dos Processos de Rotura e de Escoamento em Quebramares de Taludes 

188 

 

Figura A3B.7 – Velocidade mínima, registada no instante t=287.5s. 
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Figura A3B.8 – Módulo da velocidade registada na abcissa x=715m. 

 

 

Figura A3B.9 – Módulo da velocidade registada na abcissa x=721m. 
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Figura A3B.10 – Módulo da velocidade registada na abcissa x=729m. 

 

 

Figura A3B.11 – Módulo da velocidade registada na abcissa x=733m. 
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Figura A3B.12 – Módulo da velocidade registada na abcissa x=738.5m. 

 

 

Figura A3B.13 – Módulo da velocidade registada na abcissa x=742.5m. 
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Figura A3B.14 – Módulo da velocidade registada na abcissa x=758m. 
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Simulação C 

 

Figura A3C.1 – Velocidade horizontal nos últimos instantes de simulação – abcissa x=721m. 

 

 

Figura A3C.2 – Velocidade vertical nos últimos instantes de simulação – abcissa x=721m. 
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Figura A3C.3 – Módulo da velocidade nos últimos instantes de simulação – abcissa x=721m. 

 



Análise dos Processos de Rotura e de Escoamento em Quebramares de Taludes 

195 

 

Figura A3C.4 – Campo de velocidades máximas, registado no instante t=283.2s. 
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Figura A3C.5 – Campo de velocidades máxima, registado no instante t=283.2s. A escala dos vectores dentro da 
estrutura está aumentada 5x. 
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Figura A3C.6 – Campo de velocidades máximas, t=283.2s. A escala dos vectores está aumentada 10x. 
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Figura A3C.7 – Campo de velocidades mínimas, registado no instante t=287.7s. 
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Figura A3C.8 – Velocidade mínima t=287.7s. Os vectores do interior da estrutura estão aumentados de 5x. 
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Figura A3C.9 – Campo de velocidades mínimas, t=287.7s. A escala dos vectores está aumentada 20x. 
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Figura A3C.10 – Módulo da velocidade registada na abcissa x=715m. 

 

 

Figura A3C.11 – Módulo da velocidade registada na abcissa x=721m. 
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Figura A3C.12 – Módulo da velocidade registada na abcissa x=729m. 

 

 

Figura A3C.13 – Módulo da velocidade registada na abcissa x=733m. 
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Figura A3C.14 – Módulo da velocidade registada na abcissa x=738.5m. 

 

 

Figura A3C.15 – Módulo da velocidade registada na abcissa x=742.5m. 
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Figura A3C.16 – Módulo da velocidade registada na abcissa x=758m. 
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A4 - RESULTADOS : ENERGIA CINÉTICA TURBULENTA  
 

Simulação B 

 

Figura A4B.1 – Energia cinética turbulenta, registada na abcissa x=715m. 

 

 

Figura A4B.2 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=715m. 
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Figura A4B.3 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=721m. 

 

 

Figura A4B.4 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=729m. 
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Figura A4B.5 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=733m. 

 

 

Figura A4B.6 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=738.5m. 
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Figura A4B.7 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=742.5m. 

 

 

Figura A4B.8 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=758m. 
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Figura A4B.9 – Energia cinética turbulenta registada no instante 294s.  
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Simulação C 

 

Figura A4C.1 – Energia cinética turbulenta, registada na abcissa x=715m. 

 

 

Figura A4C.2 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=715m. 
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Figura A4C.3 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=721m. 

 

 

Figura A4C.4 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=729m. 
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Figura A4C.5 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=733m. 

 

 

Figura A4C.6 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=738.5m. 
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Figura A4C.7 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=742.5m. 

 

 

Figura A4C.8 – Energia cinética turbulenta registada ao longo do tempo na abcissa x=758m.  
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Figura A4C.9 – Energia cinética turbulenta registada no instante 294s.  



Análise dos Processos de Rotura e de Escoamento em Quebramares de Taludes 

215 

A5 - RESULTADOS : PRESSÃO 

Simulação B 

 

Figura A5B.1 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 
8000), na abcissa x=715m. 

 

 

Figura A5B.2 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 
8000), na abcissa x=721m. 
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Figura A5B.3 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 
8000), na abcissa x=729m. 

 

 

Figura A5B.4 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 
8000), na abcissa x=733m. 



Análise dos Processos de Rotura e de Escoamento em Quebramares de Taludes 

217 

 
Figura A5B.5 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 

8000), na abcissa x=738.5m. 

 

 

Figura A5B.6 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 
8000), na abcissa x=742.5m. 
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Figura A5B.7 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 
8000), na abcissa x=758m. 
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Figura A5B.8 – Pressão registada no instante 294s. 
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Figura A5B.9 – Isóbaras registadas no instante 294s. 
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Simulação C 

 

Figura A5C.1 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 
14000), na abcissa x=715m. 

 

 

Figura A5C.2 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 
14000), na abcissa x=721m. 
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Figura A5C.3 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 
14000), na abcissa x=729m. 

 

 

Figura A5C.4 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 
14000), na abcissa x=733m. 
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Figura A5C.5 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 
14000), na abcissa x=738.5m. 

 

 

Figura A5C.6 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 
14000), na abcissa x=742.5m. 
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Figura A5C.7 – Pressão registada nos últimos instantes de simulação (desde o instante de criação do ficheiro 
14000), na abcissa x=758m. 
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Figura A5C.8 – Pressão registada no instante 294s. 
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Figura A5C.9 – Isóbaras registadas no instante 294s. 
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A6 - RESULTADOS : FLUXO DE ENERGIA 

Simulação B 

 

Figura A6B.1 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=715m. Pormenor dos últimos 44s de simulação (2200 
instantes de criação de ficheiros). 

 

 

Figura A6B.2 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=721m. Pormenor dos últimos 44s de simulação (2200 
instantes de criação de ficheiros). 
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Figura A6B.3 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=729m. Pormenor dos últimos 44s de simulação (2200 
instantes de criação de ficheiros). 

 

 

Figura A6B.4 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=733m. Pormenor dos últimos 44s de simulação (2200 
instantes de criação de ficheiros). 
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Figura A6B.5 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=738.5m. Pormenor dos últimos 44s de simulação (2200 
instantes de criação de ficheiros). 

 

 

Figura A6B.6 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=742.5m. Pormenor dos últimos 44s de simulação (2200 
instantes de criação de ficheiros). 
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Figura A6B.7 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=758m. Pormenor dos últimos 44s de simulação (2200 
instantes de criação de ficheiros). 
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Simulação C  

 

Figura A6C.1 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=715m. Pormenor dos últimos 38s de simulação (4100 
instantes de criação de ficheiros). 

 

 

Figura A6C.2 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=721m. Pormenor dos últimos 38s de simulação (4100 
instantes de criação de ficheiros). 
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Figura A6C.3 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=729m. Pormenor dos últimos 38s de simulação (4100 
instantes de criação de ficheiros). 

 

 

Figura A6C.4 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=733m. Pormenor dos últimos 38s de simulação (4100 
instantes de criação de ficheiros). 
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Figura A6C.5 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=738.5m. Pormenor dos últimos 38s de simulação (4100 
instantes de criação de ficheiros). 

 

 

Figura A6C.6 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=742.5m. Pormenor dos últimos 38s de simulação (4100 
instantes de criação de ficheiros). 
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Figura A6C.7 – Fluxo de Energia registado na abcissa x=758m. Pormenor dos últimos 38s de simulação (4100 
instantes de criação de ficheiros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


