
 
 

 

 

 

 

 

DIMENSIONAMENTO OPTIMIZADO DE 
QUEBRAMARES DE TALUDES  

 

 
 

 

PAULO JORGE GIL DA CUNHA 
 

 

 

Dissertação submetida para satisfação parcial dos requisitos do grau de 

MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL — ESPECIALIZAÇÃO EM HIDRÁULICA  

 

 

 

Orientador: Professor Doutor Francisco Almeida Taveira Pinto 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO DE 2009  



Dimensionamento Optimizado de Quebramares de Taludes 

ii 

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL  2008/2009 

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 - 
2008/2009 - Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, Porto, Portugal, 2009. 

 

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. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus Pais e Irmãos e Amigos 

 

 

 

O homem é responsável por si mesmo 

 

Jean-Paul Sartre 

 

 

 



 
 

 

 



Dimensionamento Optimizado de Quebramares de Taludes 

iii 
 

 

AGRADECIMENTOS  

 

Esta tese representa um período de evolução e de esforço que se tornou agradável graças à companhia 
e à ajuda dos que me ajudaram a desenvolvê-la. A todos, um sincero agradecimento: 

 

Ao Professor Taveira Pinto deixo um grande e sincero agradecimento pela constante compreensão e 
paciência perante as falhas e a capacidade de continuar a motivar com um simples “vamos lá avançar” 
mesmo quando tudo parecia bloqueado. 

 

À Paula Pinto agradeço a disponibilidade e o apoio na superação dos obstáculos que foram surgindo 
bem como o sempre simpático e agradável sentido de responsabilidade. 

 

Aos meus pais e irmãos agradeço o conforto e estabilidade que sempre me proporcionaram. Suportes 
fundamentais no desenvolvimento de todo o processo. 

 

Agradeço aos meus amigos que me acompanharam e motivaram durante todo o trabalho. Se os dias 
eram risonhos, eram-no por eles. 

 

Por último deixo um especial agradecimento à Rita pela paciência e pelo braço direito que sempre foi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensionamento Optimizado de Quebramares de Taludes 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dimensionamento Optimizado de Quebramares de Taludes 

v 
 

RESUMO 

 

No presente trabalho procura-se desenvolver a problemática do dimensionamento optimizado de 
quebramares de taludes. 

O dimensionamento de quebramares de taludes obedece a critérios hidráulicos e estruturais que, 
relacionados com o grau de segurança que os mesmos exigem face às condições de agitação, tornam o 
dimensionamento bastante delicado. Esse dimensionamento resulta num custo de construção que, 
naturalmente, será maior quanto maior for o grau de segurança pretendido. 

Para além disso, durante a sua vida útil, estas estruturas estão sujeitas em geral, a operações de 
manutenção que são condicionadas pelo dimensionamento inicial. Por vezes, estas reparações podem 
atingir custos bastante elevados. 

Assim, pretende-se desenvolver uma relação entre os custos de construção dos quebramares de taludes 
com os custos das reparações ao longo do período de vida útil e obter as condições de 
dimensionamento óptimo. 

Serão analisadas duas metodologias de dimensionamento optimizado. Na primeira – Análise de Risco 
– será abordada de uma forma introdutória e consiste na comparação entre a importância da obra e o 
risco de avarias que se está disposto a adoptar. A segunda metodologia – Estudo Económico – mais 
desenvolvida no trabalho, estuda a relação entre os custos de construção e os custos de reparação 
resultando no dimensionamento óptimo. 

Será efectuada uma aplicação do Estudo Económico ao caso do quebramar Norte do Porto de Leixões 
com obtenção da altura de onda de projecto que conduz ao dimensionamento óptimo. 

 

PALAVRAS -CHAVE: quebramar de taludes, dimensionamento optimizado, custos de construção, custos 
de reparações, altura de onda de projecto. 
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ABSTRACT 

 

In the present work, the optimal design problematic of rubble mound breakwaters is deeply studied.  

The rubble mound breakwater design obeys to hydraulic and structural criterias that, according to the 
safety level required by those structures to face the wave conditions, make the rubble mound 
breakwater design a very complex and delicate subject. This design results in a construction cost that 
is, as expected, higher whenever the required safety level is increase. 

Besides this fact, during its service period, these structures have generally repairing works that are 
conditioned by the initial design. Sometimes these repairings may achieve very high values. 

Therefore, the creation of a relationship between rubble mound breakwater construction and repairing 
costs during its living period is essential, specially to obtain an optimal design. 

Two different optimal design methodologies will be considered. The first – Risk Analysis - will be 
analyzed on a preliminary basis, and consists of analyzing the contrast between the works importance 
and the damage risk that we are willing to accept. The second methodology - Economic Study - and 
furthermore developed, studies the relationship between the construction and repairing costs, resulting 
in the optimal design identification. 

Finally an application of the Economic Study will be applied to the Porto de Leixões North 
breakwater, in order to obtain the project wave height that leads to the optimal design.  

 

KEY WORDS: rubble mound breakwater, optimal design, construction costs, repairing costs, project 
wave high 
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1 
INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os quebramares são estruturas de protecção portuária que, tal como qualquer outra estrutura 
dimensionada na engenharia civil, têm limites de resistência. 

Nos quebramares, a questão da resistência não é abordada da mesma forma que nas estruturas mais 
comuns da engenharia como as casas ou pontes. Os quebramares não são projectados para resistirem 
sem estragos a todas as acções às quais estão sujeitos ao longo do período de vida útil. A principal 
razão prende-se com a acção do mar. A acção da agitação marítima consegue atingir grandezas que 
não se comparam com a maior parte das acções que se consideram noutras estruturas. Um quebramar 
que resistisse a todas as acções previstas ao longo do seu período de vida útil sem quaisquer estragos 
teria dimensões e custos incomportáveis. 

Ao largo de Portugal, os estados de agitação marítima atingem, com alguma frequência, valores 
bastante elevados. Isto leva a que na maioria das estruturas se verifiquem estragos e necessidade de 
reparações com uma periodicidade inferior à desejada. Esses problemas têm um custo que, com o 
aumento do período de vida útil da obra, se torna mais grave. 

 

1.2. OBJECTIVO 

É precisamente a relação entre os custos de construção e os custos das reparações que o presente 
trabalho pretende avaliar. 

O custo de construção aumenta consoante aumenta a capacidade resistente da estrutura, enquanto o 
custo das reparações se reduz. Porém, não seguem uma função específica. O aumento da resistência da 
estrutura implica um aumento da secção do quebramar que não se consegue construir sem se recorrer a 
processos de construção alternativos que invariavelmente têm custos superiores aos dos processos 
convencionais. 

 

1.3. ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO  

 

O Capítulo 2 fará uma breve abordagem ao dimensionamento e à manutenção de quebramares de 
taludes.  

O dimensionamento de quebramares de taludes, tal como de outras estruturas marítimas, como 
esporões ou molhes, obedece a critérios empíricos que serão abordados neste capítulo. 
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A manutenção dos quebramares representa um problema que tem vindo a ser cada vez mais analisado, 
à medida que vem aumentando a dimensão dos quebramares. Como se verificará adiante, a principal 
dificuldade da avaliação dos estragos que ocorrem nos quebramares consiste na quantificação dos 
custos associados. 

O Capítulo 3 apresenta os métodos de dimensionamento optimizado analisados: o Estudo Económico 
e a Análise do Risco. São os dois tipos de análise mais estudados e utilizados para resolução deste 
problema. 

A Análise do Risco (León Borgman, 1963), forma de resolução deste tipo de problema com bastante 
relevo a nível internacional, será apresentada neste capítulo. Esta corrente relaciona a importância da 
obra com o risco que pode ser considerado como admissível de ver a sua altura de onda significativa 
de projecto superada. 

Por seu turno, o Estudo Económico (Van Kreeke e Paape, 1964) é desenvolvido com maior extensão, 
sendo acompanhado de um exemplo de aplicação. O Estudo Económico apresenta um procedimento 
de obtenção do dimensionamento optimizado em termos económicos. Neste estudo procura-se 
exemplificar a forma de obtenção dos custos de construção com os custos das reparações, servindo de 
base para o caso de estudo do Capítulo 4. 

No Capítulo 4 efectua-se uma aplicação do Estudo Económico para o caso do Quebramar Norte do 
Porto de Leixões. Os dados utilizados nesta aplicação foram recolhidos de várias fontes – empreitadas, 
Relatórios e Contas, entre outras – o que permitiram a obtenção de resultados que se consideraram 
válidos. 

Finalmente, no Capítulo 5 referem-se as conclusões do estudo elaborado. 
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2   
DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO E 

MANUTENÇÃO DE QUEBRAMARES DE 
TALUDES 

 

 
2.1.  INTRODUÇÃO 

O quebramar de taludes é uma estrutura de defesa portuária que permite o abrigo de navios através da 
dissipação ou reflexão da energia das ondas. 

O quebramar de taludes é, provavelmente, o tipo de estrutura de defesa marítima mais antiga tendo 
sido usada para a protecção de portos e em zonas de acostagem desde os tempos romanos. 

A história mais recente dos quebramares de taludes data da segunda metade do século XIX quando 
foram construídos os quebramares de Cherbourg (1837) e Alderney (1860) em França e Canal da 
Mancha, respectivamente. Na altura, os quebramar eram construídos lançando pedras no mar e 
deixando que as ondas dessem forma à estrutura. Adicionavam-se cada vez mais pedras, até que 
eventualmente se atingisse uma estrutura estável. Assemelhavam-se a quebramares do tipo Berma. 

No início do século XX, quando os navios se tornaram maiores, os quebramares passaram a ter de ser 
construídos em águas mais profundas e blocos maiores que os típicos de enrocamento passaram a ser 
necessários. Algumas destas estruturas ainda existem no Mar Mediterrâneo, no Norte de África. 
Nestas estruturas começaram a ser utilizados blocos de betão paralelipipédicos cuja dimensão não 
ficasse limitada pelo tamanho das rochas e se conseguisse passar de enrocamento de 4 toneladas para 
blocos de 100 toneladas ou mais. 

Cubos e blocos com secções em cruz foram os elementos resistentes mais utilizados na primeira 
metade do século XX até uma extraordinária evolução ter ocorrido na década de cinquenta em França 
com a invenção do Tetrápode. Os tetrápodes foram utilizados na construção de mais de 600 
quebramares em todo o mundo e foram o tipo de bloco mais escolhido durante cerca de 20 anos até ao 
aparecimento dos dolos na África do Sul. Estes blocos rapidamente ganharam uma cota de mercado 
considerável até ocorrerem os danos nos quebramares de Sines, no Alentejo e de San Ciprian, na 
Galiza que tiveram um impacto bastante negativo na preferência da utilização dos dolos a nível 
mundial. A causa das falhas dos dolos, e que se vieram a verificar noutros quebramares, residia na 
quebra dos blocos. A dimensão dos blocos estava a tornar-se demasiado grande o que fazia com que se 
tornassem demasiado frágeis face às solicitações das ondas. Os blocos eram construídos de betão 
maciço, sem armadura, e cada vez maiores utilizando os mesmos materiais, fazendo com que 
proporcionalmente a resistência estrutural se reduzisse. 
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Após estes eventos, a tendência passou a ser de construir blocos cada vez mais robustos e a principal 
inovação veio novamente de França através da invenção do Cubo Antifer, nome dado após a utilização 
destes blocos no Porto de Antifer, na Normandia. Desde então, uma grande variedade de blocos foi 
surgindo dos quais se têm destacado o Accropode e o CORE-LOC. 

Como se pode verificar pela história dos blocos, o dimensionamento dos quebramares está 
intimamente ligado ao dimensionamento dos blocos. A cota de coroamento, a superestrutura e outros 
elementos são de extrema importância para o dimensionamento do quebramar, porém no que diz 
respeito à resistência do quebramar, o manto resistente é o elemento mais importante. 

 
 
2.2. DIMENSIONAMENTO DE QUEBRAMARES DE TALUDES  

Como já foi mencionado, o dimensionamento de um quebramar de taludes está associada a alguma 
dificuldade. Os diferentes factores que condicionam a configuração final, desde o grau de segurança, 
as condições de agitação, a configuração dos fundos existente, os tipos de materiais disponíveis, etc., 
fazem com que para uma mesma obra existam várias soluções. O grau de segurança é o factor que 
condiciona os custos finais da obra. Dimensionar uma obra com um elevado grau de segurança, leva 
inevitavelmente a custos superiores aos de uma obra menos resistente. 

O dimensionamento de um quebramar é condicionado pela tempestade de projecto à qual se espera 
que a estrutura, nomeadamente o manto resistente, resista. Quanto maior for a altura de onda desta 
tempestade, mais resistente terá que ser o manto resistente. 

O “Coastal Engineering Manual” (CEM, 2006) recomenda a utilização de ��� 0⁄ , como altura de onda 
de projecto para quebramares de taludes. O facto de se utilizar esta altura de dimensionamento e não 
alturas superiores, como no caso de quebramares verticais, justifica-se pelo facto de nestes últimos a 
rotura ser instantânea enquanto nos quebramares de taludes a rotura ocorrer após acumulação de danos 
no manto resistente. 

A resistência do quebramar é avaliada pelo peso dos blocos. Quanto mais pesados os blocos, mais 
resistente a estrutura será. 

O CEM apresenta várias fórmulas para esse dimensionamento. No presente trabalho será utilizada 
apenas a fórmula de Hudson. O CEM apresenta também uma secção tipo para quebramares de taludes 
com mais do que uma subcamada, Figura 2.3. 
 

 

Figura 2.1 – Secção tipo para quebramares de taludes com mais que uma subcamada, (CEM, 2006). 
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De seguida apresenta-se um resumo do procedimento utilizado ao longo do estudo para obtenção das 
dimensões que definem a secção do talude do quebramar. 
 

1. Em primeiro lugar obtém-se o peso dos blocos, *, através da aplicação da Fórmula de 
Hudson. 

* = 3∗56

78∗9:;:<
:< =

>
6 ?@A B

      (2.1) 

 

Na expressão, pode ver-se que o peso dos blocos depende da altura de onda significativa de projecto, 
�, do peso volúmico do material dos blocos, -, do peso volúmico da água, -., do coeficiente de 
estabilidade !#, e do ângulo que o talude faz com a horizontal, /. 

 

2. A espessura do manto resistente e de cada fiada de blocos foram determinados através das 
seguintes equações. 
 

 
��� = �� × %       (2.2) 

  

�� = !D × 9 E
3FGHãJ

=
� 0⁄

      (2.3) 

 

em que % representa o número de fiadas e !∆, o coeficiente de forma. 

 

3. Sendo o material das subcamadas enrocamento, é necessário determinar o peso equivalente, 
*�+ (Equação 2.4), para se poder aplicar as expressões de determinação do peso dos blocos 
das subcamadas preconizadas pelo CEM. 
 

*�+ = * × 3FGHãJ
3GKLJMNOGKHJ

    (2.4) 

 

*� = EGP
�Q      (2.5) 

 

*R = EGP
RQQ     (2.6) 

 

Não é razoável utilizarem-se os blocos com os valores precisos de *� e de *R pelo que se admitem 
gamas de pesos para cada camada. No caso da 1ª subcamada, admitir-se-ão pesos superiores ou 
inferiores até 30%. No caso da 2ª subcamada essa margem poderá ser de até 50%. 

 

4. Por último, determinaram-se as espessuras das subcamadas utilizando novamente as equações 
2.2 e 2.3 com a diferença de que !D, *�+ e -�W	����W�� adoptam novos valores. 
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2.3. MANUTENÇÃO  

Desde que surgiram os primeiros quebramares que a questão da manutenção adquiriu uma grande 
importância. Não há estruturas que consigam resistir indefinidamente à ondulação sem sofrerem 
estragos e na maior parte dos casos, esses estragos representam custos significativos. A partir do 
momento em que se começaram a construir Portos de maior dimensão começou, também a verificar-se 
uma maior necessidade de operações de manutenção. Em 1986 o LNEC implementou um programa de 
observação sistemática das obras sob a jurisdição da Direcção-Geral de Portos. Entre outros 
objectivos, esse programa pretendia detectar anomalias do comportamento das estruturas a tempo de 
permitir introduzir as correcções e minimizar as consequências económicas das eventuais avarias. A 
existência deste programa confirma a importância que os estragos dos quebramares ao longo do 
período de vida útil têm no panorama nacional de dimensionamento de obras portuárias. 

A manutenção de um quebramar pode abranger várias partes do quebramar. Os problemas que podem 
ocorrer num quebramar são de natureza variada. O quebramar pode ter estragos ao nível do manto 
resistente, da superestrutura ou de infra-estruturas que nele estejam instaladas. Neste trabalho serão 
avaliadas apenas as avarias do manto resistente uma vez que são as que estão directamente 
relacionadas com o dimensionamento do quebramar. As avarias mais comuns num manto resistente 
são a quebra e o deslocamento dos blocos, Figura 2.4. Este tipo de avarias levam a que o manto 
resistente reduza a sua espessura e em último caso desapareça, deixando a descoberto as subcamadas. 

 

 

Figura 2.2 – Tetrápode partido no quebramar Norte de Leixões (Fonte: APDL). 

 

Estas avarias podem ocorrer devido à acção conjunta das ondas e das das marés, das correntes, dos 
sismos ou dos tsunamis, no entanto, para o presente trabalho será avaliada apenas a contribuição da 
agitação marítima, de longe o factor que mais avarias provoca nos quebramares analisados. 
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3 
METODOLOGIAS DE DIMENSIONAMENTO 

OPTIMIZADO DE QUEBRAMARES DE 
TALUDES  

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

Quando uma secção de um quebramar de taludes é dimensionada para uma dada altura de onda, 
significa que essa secção resistirá, naturalmente e em princípio, a todos os ataques do mar desde que 
inferiores à tempestade de projecto, definida no processo de dimensionamento. 

Contudo, a qualquer instante podem ocorrer tempestades superiores à de projecto e consequentemente 
destruir a obra ou provocar danos parciais. Uma possível solução seria o dimensionamento do 
quebramar de taludes de modo a que resistisse a todas as tempestades. No entanto, a viabilidade dessa 
solução perde-se no momento do orçamento! Tendo em conta esta situação, como poderá o engenheiro 
fixar um valor aceitável para a tempestade de projecto? 

 

 
Figura 3.1 – Exemplo de análise de longo termo. 

Um conjunto de registos de alturas de onda de agitação marítima, obtido ao longo de vários anos, 
permite obter a probabilidade de excedência de uma altura de onda, associada a uma dada intensidade 
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de uma tempestade e, simultaneamente, o correspondente período de retorno – definido como o 
intervalo de tempo médio entre duas tempestades cujas intensidades excedam um determinado valor, 
Figura 3.1. 

Como se pode verificar, um registo de agitação não indica a altura de onda significativa de cálculo que 
deverá ser considerada para o dimensionamento do quebramar. Apenas, apresenta a probabilidade de 
excedência das características de uma determinada tempestade (altura de onda) num determinado 
período de tempo. 

Iribarren propôs um método determinista simples que permite o cálculo da altura de onda, �, para uma 
determinada probabilidade, �, que se baseia na seguinte fórmula. 

 � = 1,2 √�[  (3.1) 

A fórmula tem um carácter geral. Para se determinar a altura de onda em cada local específico, a 
fórmula terá de ser condicionada pelos planos de refracção do local e por coeficientes de segurança 
inerentes ao processo de dimensionamento. No entanto, esta expressão não permite a determinação da 
altura de onda de projecto. 

É inquestionável que, salvo condições muito particulares, é impossível dimensionar uma obra 
marítima de forma a suportar todos os temporais que se venham a verificar ao longo do seu previsível 
período de vida, ou seja, para uma dada altura de onda máxima. 

Qualquer que seja a tempestade de projecto considerada na fase de dimensionamento, existe sempre 
uma probabilidade ou um risco de que esta seja superada. 

Se a altura de onda associada à tempestade de projecto for pequena, existe uma probabilidade elevada 
de vir a ser superada, ou seja, existe um grande risco de ocorrência de danos ou de destruição da obra. 
Se a altura de onda de projecto for grande, essa probabilidade de ocorrência de danos ou de destruição 
torna-se pequena, mas os custos com a construção são mais elevados. Surge então uma dívida: 

• Qual a tempestade de projecto a adoptar? 

ou, o que representa o mesmo, 

• Que período de retorno se deve considerar para a tempestade de projecto? 

Estas questões foram estudadas ao longo das últimas décadas por vários autores. Os dois critérios mais 
utilizados para a resolução deste problema são: 

a) Critério do risco, de Borgman [12]; 
b) Dimensionamento optimizado de um quebramar, Van Kreeke e Paape [9], conhecido 

como “estudo económico da secção-tipo”. 

No presente capítulo, serão apresentadas as metodologias de cada um dos critérios que permitem a 
obter a resposta às perguntas anteriores para no capítulo seguinte se proceder a uma aplicação dos 
mesmos. 

 

3.2. CRITÉRIO DO RISCO 

Se admitirmos que a obra é projectada para uma vida útil de L anos e se for conhecida a variável 
�(��) que representa a probabilidade de que um temporal de altura de onda significativa, ��, não seja 
excedido, então, a probabilidade desse mesmo temporal não ser excedido nos L anos será igual a, 
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�(��). �(��) … �(��) = �(��)^     (3.2) 
 

         � vezes 
  

A probabilidade de ocorrência de, pelo menos uma vez, um temporal maior do que este, nesse período 
de tempo será igual a, 
 

�� = 1 − �(��)^      (3.3) 
 
Sendo o período de retorno correspondente, �̀�, igual a, 
 

�̀� = �
�ab(5c)      (3.4) 

 
obtendo-se, 
 

�(��) = 1 − �
(>`̀ `      (3.5) 

 
que, substituindo em (3.3) origina a seguinte equação para a determinação do risco associado, 
 

�� = 1 − 91 − �
(>`̀ `=

^
     (3.6) 

 
No Quadro 3.1, apresentam-se os valores de �� em função de ���  e �. Nos Quadros 3.2a) e 3.2b) 
apresentam-se os valores de ���  em função de �� e �. Os valores de ���  e � terão de estar representados 
nas mesmas unidade de tempo. 

Quadro 3.1 – Período de retorno, ��� , em função da vida útil da obra previsível, �, e do risco, ��  

(� e ���  vêm nas mesmas unidade de tempo). 

L  E1 0.02 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50 0.70 

1 50 20 10 7 5 3 3 2 1 
2 99 39 19 13 9 6 4 3 2 
3 149 59 29 19 14 9 6 5 3 
4 198 78 38 25 18 12 8 6 4 
5 248 98 48 31 23 15 10 8 5 
6 297 117 57 37 27 17 12 9 6 
7 347 137 67 44 32 20 14 11 6 
8 396 156 76 50 36 23 16 12 7 
9 446 176 86 56 41 26 18 13 8 
10 495 195 95 62 45 29 20 15 9 
12 594 234 114 74 54 34 24 18 10 
14 693 273 133 87 63 40 28 21 12 
16 792 312 152 99 72 45 32 24 14 
18 891 351 171 111 81 51 36 26 15 
20 990 390 190 124 90 57 40 29 17 
25 1238 488 238 154 113 71 49 37 21 
30 1485 585 285 185 135 85 59 44 25 
35 1733 683 333 216 157 99 69 51 30 
40 1980 780 380 247 180 113 79 58 34 
45 2228 878 428 277 202 127 89 65 38 
50 2475 975 475 308 225 141 98 73 42 
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Quadro 3.2a) – Risco, ��, em função da vida útil previsível, �, e do período de retorno, ��. 

L T1 5 10 15 20 25 30 40 50 60 

1 0.200 0.100 0.067 0.050 0.040 0.033 0.025 0.020 0.017 
2 0.360 0.190 0.129 0.098 0.078 0.066 0.049 0.040 0.033 
3 0.488 0.271 0.187 0.143 0.115 0.097 0.073 0.059 0.049 
4 0.590 0.344 0.241 0.185 0.151 0.127 0.096 0.078 0.065 
5 0.672 0.410 0.292 0.226 0.185 0.156 0.119 0.096 0.081 
6 0.738 0.469 0.339 0.265 0.217 0.184 0.141 0.114 0.096 
7 0.790 0.522 0.383 0.302 0.249 0.211 0.162 0.132 0.111 
8 0.832 0.570 0.424 0.337 0.279 0.238 0.183 0.149 0.126 
9 0.866 0.613 0.463 0.370 0.307 0.263 0.204 0.166 0.140 
10 0.893 0.651 0.498 0.401 0.335 0.288 0.224 0.183 0.155 
12 0.931 0.718 0.563 0.460 0.387 0.334 0.262 0.215 0.183 
14 0.956 0.771 0.619 0.512 0.435 0.378 0.298 0.246 0.210 
16 0.972 0.815 0.668 0.560 0.480 0.419 0.333 0.276 0.236 
18 0.982 0.850 0.711 0.603 0.520 0.457 0.366 0.305 0.261 
20 0.988 0.878 0.748 0.642 0.558 0.492 0.397 0.332 0.285 
25 0.996 0.928 0.822 0.723 0.640 0.572 0.469 0.397 0.343 
30 0.999 0.958 0.874 0.785 0.706 0.638 0.532 0.455 0.396 
35 0.999+ 0.975 0.911 0.834 0.760 0.695 0.588 0.507 0.445 
40 0.999+ 0.985 0.937 0.871 0.805 0.742 0.637 0.554 0.489 
45 0.999+ 0.991 0.955 0.901 0.841 0.783 0.680 0.597 0.531 
50 0.999+ 0.995 0.968 0.923 0.870 0.816 0.718 0.636 0.568 

 

 

Quadro 3.2b) – Risco, ��, em função da vida útil previsível, �, e do período de retorno, ��. 
L T1 80 100 120 160 200 250 300 400 500 

1 0.013 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 
2 0.025 0.020 0.017 0.012 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 
3 0.037 0.030 0.025 0.019 0.015 0.012 0.010 0.007 0.006 
4 0.049 0.039 0.033 0.025 0.020 0.016 0.013 0.010 0.008 
5 0.061 0.049 0.041 0.031 0.025 0.020 0.017 0.012 0.010 
6 0.073 0.059 0.049 0.037 0.030 0.024 0.020 0.015 0.012 
7 0.084 0.068 0.057 0.043 0.034 0.028 0.023 0.017 0.014 
8 0.096 0.077 0.065 0.049 0.039 0.032 0.026 0.020 0.016 
9 0.107 0.086 0.073 0.055 0.044 0.035 0.030 0.022 0.018 
10 0.118 0.096 0.080 0.061 0.049 0.039 0.033 0.025 0.020 
12 0.140 0.114 0.096 0.072 0.058 0.047 0.039 0.030 0.024 
14 0.161 0.131 0.111 0.084 0.068 0.055 0.046 0.034 0.028 
16 0.182 0.149 0.125 0.095 0.077 0.062 0.052 0.039 0.032 
18 0.203 0.165 0.140 0.107 0.086 0.070 0.058 0.044 0.035 
20 0.222 0.182 0.154 0.118 0.095 0.077 0.065 0.049 0.039 
25 0.270 0.222 0.189 0.145 0.118 0.095 0.080 0.061 0.049 
30 0.314 0.260 0.222 0.171 0.140 0.113 0.095 0.072 0.058 
35 0.356 0.297 0.254 0.197 0.161 0.131 0.110 0.084 0.068 
40 0.395 0.331 0.284 0.222 0.182 0.148 0.125 0.095 0.077 
45 0.432 0.364 0.314 0.246 0.202 0.165 0.140 0.107 0.086 
50 0.467 0.395 0.342 0.269 0.222 0.182 0.154 0.118 0.095 
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Nos Quadros 3.1, 3.2a) e 3.2.b) podem observar-se algumas propriedades interessantes. Por exemplo: 
se se definir que a altura de onda de projecto terá um período de retorno igual ao período de vida útil 
previsível da obra (�), a probabilidade dessa altura de onda ser excedida é superior à probabilidade 
dessa mesma onda não vir a ser excedida. De facto, para uma vida útil esperada de 50 anos e um 
período de retorno de 50 anos, a probabilidade de que seja excedida a altura da onda nesse período de 
retorno é de 0,636. É, portanto, muito arriscado tomar-se uma altura de onda de projecto associada a 
um período de retorno idêntico ao período de vida útil previsível da obra. Para uma obra com um 
período de vida útil de 50 anos e admitindo o risco de excedência de 10%, a altura de onda de projecto 
deverá ser a associada a um período de retorno de 475 anos. 

Este aspecto permite-nos ter uma melhor noção do risco que se corre para cada nível de intensidade de 
temporal (ou do equivalente período de retorno) conhecidos o registo de agitação local e o período de 
vida útil, ou por outras palavras, conhecido igualmente o registo de agitação e o período de vida 
previsível, se se admitir um determinado grau de risco para a obra, conhecer-se-ia o nível máximo de 
temporal admitido. Consequentemente, pode-se determinar a secção-tipo da obra. 

Em última análise, nas obras marítimas, cada secção é projectada para uma determinada tempestade 
máxima. No entanto, o quebramar pode, efectivamente, ser atingido por ondas de altura inferior ou 
superior. Essa hipótese apenas depende das condições meteorológicas do momento. As ondas mais 
altas terão menor probabilidade de ocorrer mas existe sempre essa probabilidade. Portanto, qualquer 
que seja a solução que adoptemos, existe sempre o risco de ser superada. Se quisermos que este seja 
muito pequeno teremos que considerar a hipótese dos custos serem mais elevados. 

Não existe um risco aceitável prévio, pois esse risco depende, entre outros factores, da importância da 
obra e dos fins para que está a ser projectada. 

Este último aspecto torna-se mais claro quando se procura responder à seguinte pergunta: "Onde 
devemos construir um quebramar de secção mais resistente, no Oceano Atlântico ou no Mar 
Mediterrâneo?". A resposta lógica que nos leva ao Oceano Atlântico pode estar errada. 

Com efeito, se o quebramar projectado no Oceano Atlântico se destinar a um modesto porto auxiliar 
para a execução de uma obra marítima, enquanto no Mediterrâneo fizer parte de um terminal 
petrolífero, o mesmo risco não pode ser aceite uma vez que o risco de destruição do segundo 
corresponderia a um desastre de repercussões consideráveis. 

Esta diferença de risco manifesta-se nos coeficientes de segurança adoptados. 

Por outro lado, a vida útil provável dos mesmos seria bastante diferente nos dois casos, já que no 
primeiro caso, a ondulação não teria tantas hipóteses de danificar os quebramares, durante a execução 
dos trabalhos, de modo que é possível aceitar um risco maior. 

Este é o verdadeiro problema deste método: definir o nível de risco de uma obra. 

Embora seja possível estabelecer de forma qualitativa os níveis de segurança ou de risco para 
diferentes circunstâncias ou obras, o engenheiro responsável pelo projecto deverá determinar de forma 
quantitativa os seus valores. No fundo, deverá fixar o nível de risco admissível para a obra. Para isso, 
não disporá de mais do que o conhecimento dos níveis de risco comummente utilizados noutros ramos 
da engenharia e da experiência obtida pela realização de outras obras marítimas. Note-se, a este 
propósito que, ao fazer-se a comparação com os riscos assumidos noutras obras, é necessário ter em 
conta uma série de considerações para que esta comparação seja homogénea. 

A aplicação de coeficientes de segurança nas diferentes fases de cálculo equivale a adoptarem-se 
riscos efectivos inferiores. Um exemplo disso pode ser a comparação dos níveis de risco de um 
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quebramar em relação a uma barragem. Um período de retorno de referência em relação a cheias para 
barragens é de 500 anos. Dependendo do período de vida útil previsível da barragem obter-se-á uma 
série de diferentes riscos de destruição, Quadro 3.3. 

 

Quadro 3.3 – Valores característicos de risco em função da vida útil previsível. 

Vida provável 

(anos) 

Risco 

(%) 

50 9,5 
75 13,9 

 

Suponha-se que no dimensionamento de um quebramar se adoptam, provisoriamente, riscos de 5 e 
10%. Se tomarmos como regime de tempestades o apresentado na Figura 3.1 obtém-se, em função do 
período de vida útil previsível da obra, os seguintes valores de �� e os correspondentes períodos de 
retorno, Quadro 3.4. 

 

Quadro 3.4 – �� e �	 para riscos de 5 e 10% para um regime de tempestades semelhante ao da Figura 3.1. 

Vida útil provável 

(anos) 

Risco de 5% Risco de 10% 

HS Tr (anos) HS Tr (anos) 

50 13,07 975 12,12 475 
75 13,60 1462 12,65 712 

 
 

Da comparação de ambos os quadros pode-se chegar a uma conclusão imediata errada de que o grau 
de segurança adoptado para o dimensionamento do quebramar é em geral superior e em alguns casos 
muito superior ao exigido para o dimensionamento de uma barragem, o que constitui um equívoco 
uma vez que é evidente que a segurança de uma barragem deve ser superior, em geral, à de um 
quebramar. 

No entanto, se a comparação é feita tendo em conta as diferenças no processo de cálculo, as 
conclusões mudam substancialmente. As diferenças fundamentais entre um e outro são as seguintes: 

• Os regimes de extremos de cheias são obtidos através dos registos de caudais cuja 
duração é em geral superior à dos registos de ondulação. Existem registos de caudais com 
mais de 100 anos. Para além disso há notícias de eventos anormais ocorridos há séculos, 
referidas em arquivos municipais. Não acontece o mesmo com a ondulação. Os registos 
de grandes tempestades ainda são mais recentes do que os registos de cheias. Esta falta de 
rigor num dado de base tão importante como é o regime de tempestades faz com que o 
risco a adoptar no caso de um quebramar deva ser menor do que num caso em que o 
regime de tempestades seja de grande fiabilidade, como acontece com as barragens. 

• As diferenças estruturais são grandes. No cálculo de uma barragem são utilizados 
coeficientes de majoração de esforços e de minoração das resistências dos seus 
elementos. No seu conjunto, equivale à aplicação de um coeficiente de segurança que em 
nenhum momento é aplicado no dimensionamento da secção do quebramar (não-
probabílistico), já que se tomam como bem definidos os pesos dos blocos que se 
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ensaiaram, com coeficiente de segurança igual à unidade, até ao momento em que surgem 
as primeiras falhas. 

Suponha-se agora que o quebramar é comparável a uma barragem no que se refere à segurança. O 
quebramar será dimensionado com um período de retorno de 500 anos, mas com um coeficiente de 
segurança global de 1,5 (baixo) sobre o peso dos blocos. Se admitirmos que o peso P, é directamente 
proporcional ao cubo de ��, obtém-se: 

 

�	 = 500 d%e�, �� = 12,19 g  e  & = 1,5. !. (12,19)0 
 

Se dimensionarmos o quebramar sem o coeficiente de segurança, tal como se faz na prática 
(abordagem não-probabilística), para obter o mesmo peso, os cálculos deveriam ser realizados com 
uma �� obtida pela expressão: 

 

�� .1,5. !. (12,19)0 = !. (��)0  → �� = 12,19. 1,5� 0h = 13,95 g 
 

Esta altura de onda tem um período de retorno de 1915 anos, de acordo com o regime de tempestades 
associado, o que é manifestamente elevado. 

Resumindo, dimensionar um quebramar com as mesmas condições de segurança que se consideram 
numa barragem (admitindo como igualmente válidos ambos os regimes de extremos) equivaleria a 
dimensioná-lo para um período de retorno de 1915 anos. Como os períodos de retorno usuais são 
muito inferiores, pode-se afirmar que a segurança de um quebramar é consideravelmente menor que a 
de uma barragem. 

 

3.3. ESTUDO ECONÓMICO DA SECÇÃO TIPO 

Definida uma altura de onda de projecto e mediante as fórmulas convenientes, por exemplo, as de 
Iribarren, Hudson, Van der Meer, etc., para o cálculo do peso dos blocos do manto resistente de 
quebramares de taludes, dimensiona-se a estrutura. Evidentemente, o quebramar pode ser atingido por 
ondas maiores, iguais ou menores que a denominada altura de início de falhas, ��, correspondente à 
secção definida. Se as alturas de onda forem inferiores a �� o quebramar não sofrerá quaisquer danos 
significativos. Se, pelo contrário, estas ondas forem maiores que ��, produzirão, tal como explica 
Iribarren, danos parciais, podendo inclusivamente atingir a sua destruição total se ultrapassarem o 
valor de �	 = 1,56 × ��, considerada como a altura de onda de rotura total. 

Quanto mais pequena for a altura de onda de projecto adoptada, mais barata será a construção, mas por 
outro lado, mais facilmente o seu �� será ultrapassado por possíveis tempestades, provocando danos 
maiores. 

O dimensionamento de um quebramar de taludes é considerado óptimo quando dele resulta uma 
estrutura para a qual o investimento total realizado durante o seu período de vida útil previsível é 
mínimo. Entende-se por investimento total a soma do custo de construção do quebramar, mais o valor 
das perdas económicas devidas a manutenções da obra. Estas perdas económicas incluem, além das 
devidas à reparação ou construção do quebramar, os danos provocados aos bens defendidos, as perdas 
devidas a uma possível paralisação do porto, etc. 
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Fixado o tipo de estrutura, o custo de construção é proporcional à altura de onda de projecto � , 
enquanto as perdas económicas previsíveis são função inversa de � , Figura 3.2. De acordo com a 
definição de dimensionamento óptimo, a altura de onda de projecto óptima será a correspondente ao 
mínimo da curva correspondente aos custos totais. 

 

 

Figura 3.2 – Curvas de Custos. 

 

Ainda que este mínimo possa ser calculado analiticamente, é recomendável determiná-lo 
graficamente, representando pares de valores de �  e �. Este método tem a vantagem, para além de ser 
mais simples, de proporcionar a forma da função dos custos nas proximidades do seu mínimo. Esta 
vantagem ganha maior importância quando se tem em conta que a fiabilidade de alguns dados de base, 
como podem ser os regimes de tempestades e a avaliação dos bens defendidos, não é exacta, e a 
possibilidade de erro, portanto, deve ser considerada. 

Seja �(, Figura 3.3, a curva de custos totais em função da altura de cálculo baseada nos dados 
disponíveis. O mínimo desta curva é o ponto j( ao qual corresponde um custo total �k( e uma altura 
de onda de cálculo �k(. De acordo com esta abordagem, a estrutura será dimensionada para uma 
altura de onda �k(. 
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Figura 3.3 – Curvas de Custos Totais. 

 

Supondo que os dados não estão correctos e que na realidade a situação é mais favorável, obtém-se a 
curva de variação de custos totais reais ���, cujo mínimo está em j�� com um custo total de ���. 

Como a estrutura foi dimensionada para �k(, o seu custo total será �(��, o que supõe um incremento 
do respectivo custo mínimo, cujo valor é ∆���. 

Normalmente, este incremento é relativamente pequeno, uma vez que à direita do mínimo a variação 
da curva de custos é suavemente ascendente. 

Se considerarmos agora que a situação real é mais desfavorável e seja a curva real igual a ��R, cujo 
mínimo está em j�R com um custo ��R, tal como no caso anterior, já que a estrutura foi dimensionada 
para �k(, o seu custo total será �(�R, com um incremento de custo sobre o mínimo de valor ∆��R mas 
neste caso o incremento tem um valor considerável e, mais grave ainda, é devido a um aumento dos 
danos previsíveis, uma vez que há um deslocamento para a esquerda do mínimo. 

De acordo com o exposto, se a curva teórica calculada for �(, parece conveniente, em vez de se 
dimensionar a estrutura para �k(, tomar como altura de onda de projecto um valor �kl situado à 
direita do mínimo. Com este valor a estrutura resultante tem um custo total �kl ligeiramente superior 
ao mínimo teórico. No caso da situação real ser mais favorável, o incremento de custo mantém-se 
pequeno (∆�′��) mas no caso contrário consegue-se reduzir consideravelmente o incremento de custos 
(∆�′�R) que, como se indicou no parágrafo anterior, é devido a danos previsíveis na estrutura. 

 
 
 



Dimensionamento Optimizado de Quebramares de Taludes 

16 

3.4. EXEMPLO DE UM ESTUDO ECONÓMICO 

Os dados necessários para realizar um estudo económico associado ao dimensionamento de uma obra 
são: 

• Registos de agitação; 
• Método de determinação da altura de onda significativa de projecto; 
• Custos de construção; 
• Avaliação dos estragos; 
• Avaliação dos custos devidos aos estragos; 
• Vida previsível da obra. 

O estudo económico será exemplificado para o caso do porto de Valência, Figura 3.5. 
 

 

Figura 3.4 – Porto de Valência na actualidade. (Fonte: Google Earth). 
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3.4.1. REGISTOS DE AGITAÇÃO 

O regime de tempestades considerado neste exemplo encontra-se representado na Figura 3.4, em que 
se relaciona a altura de onda significativa �� com a probabilidade de ocorrência de uma altura igual ou 
inferior, ���. A probabilidade de excedência é calculada pela seguinte expressão: 

&(�� > ��Q) = 1 − &(�� < ��Q)          (3.7) 

 
Estes valores podem ser obtidos por leitura directa da figura ou por aplicação da respectiva equação. 
Para o caso do porto de Valência, correspondente ao exemplo apresentado mais à frente, considerou-se 
a seguinte função de distribuição de Weibull: 

&(�� < ��Q) = eaQ,qrs(tua�,vq)          (3.8) 

 

 
Figura 3.5 – Distribuição de Weibull para os registos de agitação do porto de Valência [15]. 

 

Importa referir que estimativas  obtidas a partir de um mesmo registo de agitação, usando métodos de 
extrapolação diferentes, podem dar resultados distintos. Cada zona costeira apresenta as suas 
características próprias de agitação que podem ser quantificadas por determinadas curvas de 
distribuição que não se aplicam com tanta correlação noutras zonas. É fundamental saber de antemão 
que tipo de distribuição se deve utilizar. No caso do porto de Valência foi utilizada a função de 
distribuição de Weibull, como já foi referido, considerando w = 1,0. 
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3.4.2. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DA 

Por definição a altura de onda significativa é a média do terço superior das alturas de onda mais altas 
de um temporal, ou seja, 

Os intervalos entre registos utilizados para determinar este valor devem ser superiores a 
número de ondas registadas ser superior a 

Ou seja, numa tempestade com 300

que a sua média é 6 g, então essa será a altura de onda significativa dessa tempestade. Sendo certo 
que as ondas atingirão alturas superiores, será sempre obrigatório que o quebramar dimensionado 
resista a toda a tempestade, incluindo as ondas com altura superior à altura de onda significativa que 
caracteriza essa tempestade. 

Em todo o caso a altura de onda significa
profundidade da zona de rebentação.

De acordo com a distribuição de Rayleigh 
de onda máxima, ��á�, através da expressão:

em que, 

 
sendo � a profundidade de água da zona de rebentação.
Por exemplo, a uma tempestade com 
de onda máxima: 

 
Que ocorrerá a uma profundidade de:

� 2

Ou seja, de acordo com a expressão (3.10) a profundidade a partir da qual a onda máxima rebenta é de 
36,3g, Figura 3.6. 
 

Figura 3.6 – Zona de Rebentação para um
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ETERMINAÇÃO DA ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA DE PROJECTO 

Por definição a altura de onda significativa é a média do terço superior das alturas de onda mais altas 

�� 2 ���/0     

Os intervalos entre registos utilizados para determinar este valor devem ser superiores a 
mero de ondas registadas ser superior a 200. 

300 ondas, se forem seleccionadas as 100 mais altas e determinarmos 
, então essa será a altura de onda significativa dessa tempestade. Sendo certo 

atingirão alturas superiores, será sempre obrigatório que o quebramar dimensionado 
, incluindo as ondas com altura superior à altura de onda significativa que 

Em todo o caso a altura de onda significativa nunca deverá exceder a altura condicionada pela 
profundidade da zona de rebentação. 

De acordo com a distribuição de Rayleigh a altura de onda significativa, ��, relaciona
, através da expressão: 

�� 2
5Oáz

�,{sq
      

��á� 2 � C 0,78     

a profundidade de água da zona de rebentação. 
uma tempestade com �� 2 16g ao largo de Leixões pode estar associada uma altura 

��á� 2 16 C 1,768 2 28,30g    

Que ocorrerá a uma profundidade de: 
2

Rq,0Q

Q,{q
2 36,3g     

e acordo com a expressão (3.10) a profundidade a partir da qual a onda máxima rebenta é de 

 

Zona de Rebentação para um clima de agitação com Hs = 16 m ao largo de Leixões.

Por definição a altura de onda significativa é a média do terço superior das alturas de onda mais altas 

 (3.9) 

 

Os intervalos entre registos utilizados para determinar este valor devem ser superiores a 3 horas e o 

mais altas e determinarmos 
, então essa será a altura de onda significativa dessa tempestade. Sendo certo 

atingirão alturas superiores, será sempre obrigatório que o quebramar dimensionado 
, incluindo as ondas com altura superior à altura de onda significativa que 

tiva nunca deverá exceder a altura condicionada pela 

, relaciona-se com a altura 

 (3.10) 

 (3.11) 

ao largo de Leixões pode estar associada uma altura 

         (3.12) 

 (3.13) 

 
e acordo com a expressão (3.10) a profundidade a partir da qual a onda máxima rebenta é de 

= 16 m ao largo de Leixões. 
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Caso a profundidade da zona de rebentação fosse no máximo igual a 20g, então a altura de onda 
significativa seria, 

�� = RQ×Q,{q
�,{sq = 8,82g      (3.14) 

 

A altura de onda de projecto deverá, então, ser determinada em função deste valor, havendo várias 
propostas para a sua consideração: 

 

• � 	�~��� = ��      (3.15) 
• � 	�~��� = ��� �Q⁄      (3.16) 
• � 	�~��� = ��á�     (3.17) 

 

A escolha da solução fica ao critério do projectista mas dependerá da importância e da dimensão da 
obra. 

Para Iribarren a determinação da altura de onda de projecto era feita majorando 25% a altura de onda 
significativa ao largo. 

Porém, para o caso em estudo a determinação da altura de onda de projecto desta forma terá pouco 
interesse uma vez que o objectivo do trabalho é precisamente determinar uma nova altura de onda de 
projecto que origine os menores custos. Ainda assim, poderia servir de comparação. 

 

3.4.3. CUSTOS DE CONSTRUÇÃO 

Nem sempre um quebramar de taludes é projectado para que a sua secção seja a mesma ao longo do 
seu comprimento. Em muitos casos, este partirá de águas pouco profundas e atingirá águas profundas, 
variando a sua secção transversal ao longo do seu perfil longitudinal. Para realizar o estudo económico 
é conveniente definir alguns tramos com secções de características similares (secção transversal, 
profundidade de implantação, cota de coroamento, etc.) e encontrar o valor médio por metro linear da 
secção para cada tramo. Cada uma dessas secções de 1 m de comprimento será representativa de todo 
o tramo. O estudo económico será feito para cada uma dessas secções. 

É importante ter em especial atenção as possíveis alterações dos elementos do manto exterior devidas 
a alturas de onda significativas elevadas que obriguem o construtor a recorrer a meios especiais de 
colocação em obra. Estes casos podem provocar uma forte descontinuidade na curva de custos de 
construção que irá invalidar qualquer lei ou fórmula de custos. 

Neste exemplo foram definidas a nível de anteprojecto seis secções tipo, Figuras 3.7 a 3.12, 
correspondentes a diferentes alturas de onda significativas de projecto. Estas alturas, que serviram para 
definir a secção são: �� = 4, 5, 6, 7, 8 � 9 m. 
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Figura 3.7 – Secção tipo correspondente a Hs=4 m. 

 

 

Figura 3.8 – Secção tipo correspondente a Hs=5 m. 

 

 

Figura 3.9 – Secção tipo correspondente a Hs=6 m. 
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Figura 3.10 – Secção tipo correspondente a Hs=7 m. 

 

 

Figura 3.11 – Secção tipo correspondente a Hs=8 m. 

 

 

Figura 3.12 – Secção tipo correspondente a Hs=9 m. 
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O custo de construção foi estimado de duas maneiras: 

 

• Estimativa I – Estimativa que admite uma incremento progressivo dos custos dos 
materiais à medida que a altura de onda significativa de projecto aumenta. 

• Estimativa II – Estimativa que, para além dos custos anteriores (dos materiais), considera 
os custos reais de construção relativos à maquinaria necessária para a colocação dos 
mesmos materiais na obra. 

 

Os valores obtidos pelo estudo económico, em cada caso, são os apresentados no Quadro 3.5. 

A diferença entre as duas estimativas, a partir de �� 2 7 g, deve-se ao aumento dos custos associados 
à necessidade de se utilizar meios mecânicos de trabalho extra para a execução dos blocos que 
constituem o manto resistente. 

O exemplo de estudo económico apresentado foi realizado para os dois cenários de custos. 

 

Quadro 3.5 – Custos de construção das diversas secções tipo para as duas estimativas1  

 
 
3.4.4. AVALIAÇÃO DOS ESTRAGOS 

No estudo económico de um quebramar de taludes é importante determinar a relação entre �� e os 
danos provocados por uma tempestade com a mesma altura de onda significativa. Esta curva pode ser 
determinada por ensaios em modelo reduzido ou adoptar-se uma curva geral de estragos como a que 
foi proposta por Iribarren em 1965. 

A curva de estragos é geral para a maioria das secções. Em abcissas, Figura 3.13, encontra-se a relação 
adimensional entre uma qualquer altura de onda e a altura de onda de rotura e em ordenadas 
encontram-se as percentagens de danos do manto resistente. 

 

                                                      
1
 Estes valores não são os originais do estudo de Iribarren. Vêm actualizados com a inflação média de Espanha dos últimos 31 anos (4%) e 
com a taxa de conversão irrevogável Peseta-Euro de 166,386. 

���  (g) 
Estimativa I (€/m) Estimativa II (€/m) 

Total  Manto Resistente  Total  Manto Resistente 

4 7602 1885 7602 1885 

5 10096 2129 10096 2129 

6 11961 2940 11961 2940 

7 14536 3913 18590 7967 

8 17577 5352 21631 9407 

9 20780 7116 24834 11170 
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Figura 3.13 – Curva de estragos proposta por Iribarren [14]. 

 
A curva de Iribarren contabiliza apenas os estragos no manto activo. É necessário calcular a 
percentagem que o manto activo representa em relação ao manto resistente para posteriormente se 
obter a percentagem de estragos em relação à totalidade da secção. 
O manto activo é a zona mais solicitada da primeira fiada de blocos do manto resistente, Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14 – Localização do Manto Activo na secção do quebramar. 

 

O comprimento aproximado do manto activo, �, é determinado através da seguinte expressão, 

� 2 6 9l
�=

� 0⁄
      (3.18) 

 
em que �, corresponde ao peso do bloco utilizado no manto activo e �, ao peso volúmico do material 
do bloco. 
Considera-se que ocorre destruição total (100% de danos) quando todos os elementos da primeira 
camada do manto activo são deslocados da sua posição. Quando este ponto é atingido admite-se, 
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segundo Iribarren, que os estragos se processam muito rapidamente até se destruir totalmente o 
quebramar. Iribarren considerava que, até se atingir a destruição total, os danos apenas se manifestam 
no manto activo e que apenas a partir da destruição total é que os custos relativos aos barcos e infra-
estruturas deveriam ser considerados. Para o caso de Valência tal consideração é plausível, porém 
como se irá ver adiante, para Leixões, tal poderá não se verificar. 

No Quadro 3.6 são apresentadas as relações entre os volumes do manto activo e do manto resistente 
das diversas secções consideradas. Esta relação, afectada das percentagens de estragos obtidas pela 
curva de estragos de Iribarren, permite determinar o volume de estragos anuais de cada secção. 

Por exemplo: para � 2 7 g a relação entre o volume do manto activo e do manto resistente é de 
26,4%; se houver um temporal que origine uma percentagem de estragos de 50% do manto activo, a 
percentagem total de estragos da secção será, então, de 50 × 26,4 × 10aR = 13,2%. 

 

Quadro 3.6 – Relação entre os volumes do manto activo e o manto resistente. 

� 

Volume 
dos 

blocos 
(m3) 

Comprimento 
do manto activo 

(m) 

Nº de 
camadas 

Espessura 
total (m) 

Volume do 
manto 
activo 

(m3/ml.) 

Altura do 
manto 

resistente 
(m) 

Comprimento 
do manto 

resistente (m) 

Volume do 
manto 

resistente 
(m3/ml.) 

Relação 
(%) 

4 2.0 7.60 3 3.80 9.63 19 34.25 130.16 7.4% 

5 5.8 10.80 2 3.60 19.44 10 18.03 64.90 30.0% 

6 10.6 13.20 2 4.40 29.04 13 22.53 99.15 29.3% 

7 15.6 15.00 2 5.00 37.50 16 28.39 141.97 26.4% 

8 27.0 18.00 2 6.00 54.00 18 32.45 194.70 27.7% 

9 35.9 19.80 2 6.60 65.34 20 36.51 240.94 27.1% 

 

Teoricamente, esta secção resistirá com 0% de danos à tempestade associada a uma altura de onda 
significativa considerada e registará estragos para tempestades de altura de onda significativa 
superiores. De notar que estamos em situação de análise real sem se considerarem coeficientes de 
segurança. Poder-se-á fazer o paralelismo com as estruturas de betão em que estaremos numa situação 
de análise estrutural e não em análise de cálculo. 

O método utilizado por Iribarren consistia no aumento escalonado das alturas de ondas e observação 
dos estragos registados. Portanto, se supusermos que a secção aguenta um temporal de �� = 7g, se 
fizermos um modelo reduzido da secção e se simularmos os efeitos de tempestades com �� = 8g, 
�� = 9g, �� = 10g, …, poderíamos medir a percentagem de estragos da nossa secção, tal como 
Iribarren fez. 

A tempestade de rotura será, então, a correspondente a �	 = 1,56 × 7 = 10,92g. 

Em suma pode-se afirmar que: 

• Para tempestades com alturas de onda significativas inferiores a 6g, a estrutura resistirá sem 
estragos; 

• Para tempestades com alturas de onda superiores a 10,92g, a estrutura colapsará; 
• Para tempestades com alturas de onda significativas intermédias a estrutura terá danos 

correspondentes aos observados na curva de Iribarren. 
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Para facilitar os cálculos dos custos dos estragos na fase anterior à fase de destruição total (fase de 
danos parciais) adoptaram-se os três seguintes intervalos de alturas, ��� d 1,3 × ���, �1,3 ×
�� d 1,5 × ��� e �1,5 × �� d 1,56 × ���, aos quais correspondem as percentagens médias de estragos 
de 5,67%, 23,13% e 70%, respectivamente. 

A probabilidade de �� estar num determinado intervalo é calculada da seguinte forma: 

 

&	(��� ≤ �� ≤ ��R) = &	(�� ≥ ���) − &	(�� ≥ ��R)    (3.19) 

 

Ou seja, a probabilidade da altura de onda �� se situar entre ��� e ��R é a probabilidade de �� ser 
maior que ��� menos a probabilidade de �� ser maior que ��R. 

 

3.4.5. AVALIAÇÃO DOS CUSTOS ASSOCIADOS AOS ESTRAGOS 

    NAS INFRA-ESTRUTURAS PROTEGIDAS PELO QUEBRAMAR 

A correcta avaliação dos custos devidos aos estragos nas infra-estruturas resguardadas pelo quebramar 
é tão importante quanto difícil de conseguir. A sua importância num estudo económico é tal que exige 
uma abordagem delicada. Neste tipo de avaliação devem considerar-se dois tipos de prejuízos: 

 

 Directos: 

• No quebramar propriamente dito (superestrutura, etc.); 
• No equipamento terrestre; 
• Nos navios protegidos pelo porto. 

 

 Indirectos, como consequência menos imediata da rotura ou inoperacionalidade do quebramar: 

• Paralisação do terminal devido à rotura do quebramar e consequentes prejuízos devidos a 
desvios de navios para outros portos; 

• Paralisação do terminal durante as obras de reconstrução e consequentes prejuízos; 
• Possível paralisação de indústrias dependentes do porto. 

 

Para conhecer a influência que os custos dos estragos nos bens defendidos têm na obtenção do 
dimensionamento óptimo, foram considerados dois valores: 80000 €/ml e um valor nulo para esses 
mesmos custos. 
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3.4.6 PERÍODO DE VIDA ÚTIL DA OBRA 
Pela influência que tem no resultado final, a avaliação do período de vida útil previsível da obra requer 
uma análise do papel que a parcela em estudo desempenhará no porto ao longo do tempo. 

Para o caso do porto de Valência é de referir que, ao longo do último século, se verificaram várias 
ampliações do porto de Valência. Na ampliação de 1930 construíram-se apenas os molhes Norte e 
Este, Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 – Planta do porto de Valência depois das ampliações de 1930. 

 

Com as ampliações que se vêm verificando nos últimos anos, constata-se que o porto de Valência tem 
uma dimensão que não se compara com a projectada inicialmente. Tal evolução reflectiu-se ao nível 
portuário, num considerável aumento de tráfego. Valência é o porto comercial líder do Mediterrâneo 
ocidental em termos de volume de movimento de contentores. Durante 2008 passaram pelo porto 59,7 
milhões de toneladas o que corresponde a aproximadamente quatro vezes o volume do porto de 
Leixões.  

Posto isto, e voltando à questão do período de vida útil previsível da obra, desde a ampliação dos dois 
quebramares em 1930 o quebramar Norte manteve-se em utilização até hoje e prevê-se que apenas nas 
obras que terminarão em 2015, Figura 3.16, é que se poderá dizer que deixará de exercer a função para 
a qual foi construído. Isso significa que teve um período de vida útil de aproximadamente 75 anos. 
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Figura 3.16 – Ampliações previstas para Porto de Valência até 2015 (Fonte: Google Earth). 

 

Para o nosso exemplo de estudo económico considerar-se-ão dois períodos de vida previsíveis: 20 e 50 
anos. São valores que levam a uma gama de resultados suficientemente amplos que permitem 
percepcionar a influência deste parâmetro. 

 

3.4.7. APLICAÇÃO DO ESTUDO ECONÓMICO 

Terminada a fase de selecção de dados e passando para o estudo económico propriamente dito, 
considerou-se, ainda, a introdução de um coeficiente de majoração dos custos, β, igual a: 

• � 2 2, para reparações correspondentes às secções dimensionadas para Hs = 4, 5 e 6 m e para 
as reconstruções totais da estrutura. 

• � = 3, para reparações correspondentes às secções dimensionadas para Hs = 7, 8 e 9 m, uma 
vez que se considera que a movimentação de meios mecânicos nestes casos seria mais 
complexa. 

 
Os Quadros 3.7 a 3.14 ilustram o cálculo do custo total da reconstrução de uma secção de um 
quebramar de taludes com base numa periodicidade anual. Os valores apresentados em cada coluna 
são de seguida explicados passo-a-passo para uma melhor compreensão da forma como foram obtidos. 
 

Quebramar Norte 

Ampliações 
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COLUNA [1] – PERÍODO DE VIDA ÚTIL CONSIDERADO 

� 2 20 e� 50 d%e� 

 

COLUNA [2] – ALTURA DE ONDA SIGNIFICATIVA DE PROJECTO CONSIDERADA 

�� = 4 d 9 g 

 

COLUNA [3] – CUSTO TOTAL DA SECÇÃO TRANSVERSAL POR METRO LINEAR (PT) 

&( = 7602 € g⁄  

 

Corresponde ao custo dos materiais necessários à sua construção. 

 

COLUNA [4] – CUSTO DO MANTO RESISTENTE DA SECÇÃO TRANSVERSAL POR METRO LINEAR (PM) 

&' = 1885 € g⁄  

 

Corresponde ao custo dos blocos do manto resistente e sua colocação em obra. 

 

COLUNA [5] – CUSTOS ASSOCIADOS AOS ESTRAGOS NAS INFRA-ESTRUTURAS PROTEGIDAS PELO QUEBRAMAR 


 = 80000 € g⁄  

 

Valor estimado para o caso em estudo do porto de Valência. 

 

COLUNA [6] – “,&	” 

,&	 corresponde à probabilidade de ocorrência, num ano, de um temporal cuja altura de onda 
significativa, Hs, esteja num determinado intervalo de valores, sendo calculada da seguinte forma: 

 

,&	  ≡  &	  (��  ≤  ��  ≤  �R)  =  &	  (��  ≥  �R) – &	  (��  ≥  �R)     

 

Ou seja, a probabilidade da altura de onda �� estar entre �� e �R é a probabilidade de �� ser maior 
que �� menos a probabilidade de �� ser maior que �R. Por sua vez, estas probabilidades foram 
calculadas através da distribuição de Weibull (Equação 3.8). Sendo �R = 1,3 × ��, temos: 

�� = 4g 

�R = 1,3 × 4 = 5,2g 

,&	  (��)  ≡  &	  (4 ≤  � ≤  5,2)  =  &	  (� ≥  4) –  &� (� ≥  5,2) 
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sendo, 

&	  (� ≥  4) = ea�Q,qrs×(va�,vq)� = 0,10457 

&	  (� ≥  5,2)   = ea�Q,qrs×(�,Ra�,vq)� = 0,03568 

 

obtém-se, 

,&	  (��)  =  0,10457 –  0,03568 =  0,06889 

 

COLUNA [7] – “�” 

O parâmetro “�” corresponde à percentagem do manto resistente que sofreu danos para o mesmo 
intervalo de valores assumido para ,&	 (��). A curva de Iribarren considera apenas os estragos 
ocorridos no manto activo. Portanto, para se obter a percentagem de estragos do manto resistente será 
necessário multiplicar a percentagem de estragos do manto activo dada pela curva, pela relação entre o 
volume do manto activo e o volume do manto resistente, já determinada no Quadro 3.6. 

Exemplificando: 

� = �e��g� �e gd%�e d����e
�e��g� �e gd%�e �������%�� × % �� ����d�e� (�� < � ≤ 1,3 ��) 

sendo, 

�e��g� �e gd%�e d����e
�e��g� �e gd%�e �������%�� = 7,4% 

 

% �� ����d�e� = 5,67% 

obtém-se, 

� = 0,074 × 0,0567 = 0,42% 

 

 

COLUNA [8] – “,& ,*” 

“,& ,*”  corresponde à quantificação dos custos dos estragos obtidos anteriormente e obtém-se pela 
multiplicação de “,&	” por “�” e posteriormente pelo custo do manto resistente da secção 
considerada. Este custo será ainda majorado de um factor �, para atender a custos associados à 
utilização de equipamento de colocação distinto. Assim: 

,& ,* = � × ,&	  (��) × � × &' 

obtendo-se, 

,& ,* = 2 × 0,06889 × 0,0042 × 1885 = 1,091 €/g 

 

As COLUNAS [9] a [11] e [12] a [14] são determinadas pelo mesmo processo utilizado nas colunas [6] a 

[8]. 
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COLUNA [15] – “&	” 

&	 corresponde à probabilidade de ocorrência, num ano, de um temporal cuja altura de onda 
significativa, ��, seja suficiente para levar à rotura total o manto resistente que, como foi visto 
anteriormente, corresponde a  1,56 × ��. A sua determinação é semelhante à de ,&	, ou seja, 

&	  (� ≥  �	) = ea�Q,qrs×(5La�,vq)� 

Exemplificando: 

&	  (� ≥  6,24) = ea�Q,qrs×(s,Rva�,vq)� = 0,01405 

 

COLUNA [16] – “,& ,*” 

O cálculo de “,& ,*” desta coluna segue um raciocínio semelhante ao de “,& ,*” da Coluna [8]. 
No entanto, para o caso do cálculo dos custos dos estragos após a rotura total do manto activo, o 
parâmetro “d” não se aplica, uma vez que a totalidade do manto activo ruiu. Para além disso, os custos 
serão os que se consideram apenas após a rotura total, ou seja, os custos de reconstrução total da 
secção (majorados de �) e os custos associados aos estragos nas infra-estruturas protegidas pelo 
quebramar: 

,& ,* = &	(�) × (� × &( + 
) 

o que resulta em: 

,& ,* = 0,01405 × (2 × 7602 + 80000) = 1337,616 € g⁄  

 

COLUNA [17] – CUSTO DOS ESTRAGOS PROVÁVEIS 

A determinação do custo total das reparações será, então, a soma de todos os custos prováveis desde 
que ocorrem os primeiros estragos até à ruína da estrutura ao longo do período de vida útil da obra,ou 
seja, 

�� = � × �,& ,* 

Exemplificando: 

� × �,& ,* = 50 × (1,091 + 1,177 + 0,658 + 1337,616) = 67027€/g 

 

COLUNA [18] – CUSTO TOTAL DAS REPARAÇÕES PROVÁVEIS 

Finalmente, o custo total, incluindo construções e reparações, será dado pela soma do custo total das 
reparações com os custos de construção da secção.  

�( = &( + � × �,& ,* 

No exemplo corresponderá a: 

�( = 7602 + 67027 = 74629 € g⁄  

 
 
Posto isto, seguem-se quadros resumo de todo o cálculo e os gráficos com os resultados. 
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Quadro 3.8 – Estimativa I para um período de vida útil de 50 anos e não considerando custos nas infra-estruturas protegidas. 

ESTIMATIVA - I 

ESTRAGOS PARCIAIS ESTRAGOS TOTAIS CUSTO 
DOS 

ESTRAGOS 
PROVÁVEIS 

CUSTO 
TOTAL 

PROVÁVEL Hsi < Hs ≤ 1.3 Hsi 1.3 Hsi < Hs ≤ 1.5 Hsi 1.5 Hsi < Hs ≤ Hr = 1.56 Hsi Hs > Hr = 1.56 Hsi 

L 
(anos) 

Hsi 
(m) 

PT 
(€/ml) 

PM 
(€/ml) 

B 
(€/ml) ∆Pr (Hs) 

d 
(%) 

  ∆P ∆W = 
β∆Pr(Hs) d/100 PM ∆Pr (Hs) 

d 
(%) 

  ∆P ∆W = 
β∆Pr(Hs) d/100 PM ∆Pr (Hs) 

d  
(%) 

     ∆P ∆W = 
β∆Pr(Hs) d/100 PM Pr (Hs>Hr) 

∆P ∆W = 
Pr(HR)(βPT+B) 

LΣΔPΔW 
(€/ml) 

PT+LΣΔPΔW 
(€/ml) 

50 4 7602 1885 0 0.06889 0.42 1.091 0.01826 1.71 1.177 0.00337 5.18 0.659 0.01405 213.663 10829 18432 

  5 10096 2129   0.03155 1.45 1.948 0.00659 5.92 1.660 0.00107 17.92 0.817 0.00347 70.127 3728 13824 

  6 11961 2940   0.01395 1.57 1.288 0.00229 6.41 0.862 0.00033 19.39 0.372 0.00086 20.534 1153 13114 

  7 14536 3913   0.00603 1.52 1.076 0.00077 6.20 0.564 0.00010 18.76 0.213 0.00021 6.167 401 14937 

  8 17577 5352   0.00257 1.60 0.659 0.00026 6.32 0.261 0.00003 19.74 0.089 0.00005 1.843 143 17719 

  9 20780 7116   0.00108 1.46 0.336 0.00008 5.94 0.107 0.00001 17.99 0.031 0.00001 0.539 51 20830 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] = 
βx[6]x[7]/100x[4] 

[9] [10] [11] = 
βx[9]x[10]/100x[4] 

[12] [13] [14] = 
βx[12]x[13]/100x[4] 

[15] [16] = 
[15]((βx[3])+[5]) 

[17] = 
[1]([8]+[11] 
+[14]+[16]) 

[18] = 
[3]+[17] 

 

Quadro 3.7 – Estimativa I para um período de vida útil de 50 anos e considerando custos nas infra-estruturas protegidas. 

ESTIMATIVA - I 

ESTRAGOS PARCIAIS ESTRAGOS TOTAIS CUSTO 
DOS 

ESTRAGOS 
PROVÁVEIS 

CUSTO 
TOTAL 

PROVÁVEL Hsi < Hs ≤ 1.3 Hsi 1.3 Hsi < Hs ≤ 1.5 Hsi 1.5 Hsi < Hs ≤ Hr = 1.56 Hsi Hs > Hr = 1.56 Hsi 

L 
(anos) 

Hsi 
(m) 

PT 
(€/ml) 

PM 
(€/ml) 

B 
(€/ml) 

∆Pr (Hs) 
d 

(%) 
  ∆P ∆W = 

β∆Pr(Hs) d/100 PM 
∆Pr (Hs) 

d 
(%) 

  ∆P ∆W = 
β∆Pr(Hs) d/100 PM 

∆Pr (Hs) 
d  

(%) 
     ∆P ∆W = 

β∆Pr(Hs) d/100 PM 
Pr (Hs>Hr) 

∆P ∆W = 
Pr(HR)(βPT+B) 

LΣΔPΔW 
(€/ml) 

PT+LΣΔPΔW 
(€/ml) 

50 4 7602 1885 80000 0.06889 0.42 1.091 0.01826 1.71 1.177 0.00337 5.18 0.659 0.01405 1337.857 67039 74642 

  5 10096 2129   0.03155 1.45 1.948 0.00659 5.92 1.660 0.00107 17.92 0.817 0.00347 347.972 17620 27716 

  6 11961 2940   0.01395 1.57 1.288 0.00229 6.41 0.862 0.00033 19.39 0.372 0.00086 89.203 4586 16547 

  7 14536 3913   0.00603 1.52 1.076 0.00077 6.20 0.564 0.00010 18.76 0.213 0.00021 23.139 1250 15785 

  8 17577 5352   0.00257 1.60 0.659 0.00026 6.32 0.261 0.00003 19.74 0.089 0.00005 6.038 352 17929 

  9 20780 7116   0.00108 1.46 0.336 0.00008 5.94 0.107 0.00001 17.99 0.031 0.00001 1.575 102 20882 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] = 
βx[6]x[7]/100x[4] 

[9] [10] [11] = 
βx[9]x[10]/100x[4] 

[12] [13] [14] = 
βx[12]x[13]/100x[4] 

[15] [16] = 
[15]((βx[3])+[5]) 

[17] = 
[1]([8]+[11] 
+[14]+[16]) 

[18] = 
[3]+[17] 
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Quadro 3.9 – Estimativa I para um período de vida útil de 20 anos e considerando custos nas infra-estruturas protegidas. 

ESTIMATIVA - I 

ESTRAGOS PARCIAIS ESTRAGOS TOTAIS CUSTO 
DOS 

ESTRAGOS 
PROVÁVEIS 

CUSTO 
TOTAL 

PROVÁVEL Hsi < Hs ≤ 1.3 Hsi 1.3 Hsi < Hs ≤ 1.5 Hsi 1.5 Hsi < Hs ≤ Hr = 1.56 Hsi Hs > Hr = 1.56 Hsi 

L 
(anos) 

Hsi 
(m) 

PT 
(€/ml) 

PM 
(€/ml) 

B 
(€/ml) 

∆Pr (Hs) 
d 

(%) 
  ∆P ∆W = 

β∆Pr(Hs) d/100 PM 
∆Pr (Hs) 

d 
(%) 

  ∆P ∆W = 
β∆Pr(Hs) d/100 PM 

∆Pr (Hs) 
d  

(%) 
     ∆P ∆W = 

β∆Pr(Hs) d/100 PM 
Pr (Hs>Hr) 

∆P ∆W = 
Pr(HR)(βPT+B) 

LΣΔPΔW 
(€/ml) 

PT+LΣΔPΔW 
(€/ml) 

20 4 7602 1885 80000 0.06889 0.42 1.091 0.01826 1.71 1.177 0.00337 5.18 0.659 0.01405 1337.857 26816 34418 

  5 10096 2129   0.03155 1.45 1.948 0.00659 5.92 1.660 0.00107 17.92 0.817 0.00347 347.972 7048 17144 

  6 11961 2940   0.01395 1.57 1.288 0.00229 6.41 0.862 0.00033 19.39 0.372 0.00086 89.203 1835 13796 

  7 14536 3913   0.00603 1.52 1.076 0.00077 6.20 0.564 0.00010 18.76 0.213 0.00021 23.139 500 15036 

  8 17577 5352   0.00257 1.60 0.659 0.00026 6.32 0.261 0.00003 19.74 0.089 0.00005 6.038 141 17718 

  9 20780 7116   0.00108 1.46 0.336 0.00008 5.94 0.107 0.00001 17.99 0.031 0.00001 1.575 41 20821 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
[8] = 

βx[6]x[7]/100x[4] [9] [10] 
[11] = 

βx[9]x[10]/100x[4] [12] [13] 
[14] = 

βx[12]x[13]/100x[4] [15] 
[16] = 

[15]((βx[3])+[5]) 

[17] = 
[1]([8]+[11] 
+[14]+[16]) 

[18] = 
[3]+[17] 

 

Quadro 3.10 – Estimativa I para um período de vida útil de 20 anos e não considerando custos nas infra-estruturas protegidas. 

ESTIMATIVA - I 

ESTRAGOS PARCIAIS ESTRAGOS TOTAIS CUSTO 
DOS 

ESTRAGOS 
PROVÁVEIS 

CUSTO 
TOTAL 

PROVÁVEL Hsi < Hs ≤ 1.3 Hsi 1.3 Hsi < Hs ≤ 1.5 Hsi 1.5 Hsi < Hs ≤ Hr = 1.56 Hsi Hs > Hr = 1.56 Hsi 

L 
(anos) 

Hsi 
(m) 

PT 
(€/ml) 

PM 
(€/ml) 

B 
(€/ml) 

∆Pr (Hs) 
d 

(%) 
  ∆P ∆W = 

β∆Pr(Hs) d/100 PM 
∆Pr (Hs) 

d 
(%) 

  ∆P ∆W = 
β∆Pr(Hs) d/100 PM 

∆Pr (Hs) 
d  

(%) 
     ∆P ∆W = 

β∆Pr(Hs) d/100 PM 
Pr (Hs>Hr) 

∆P ∆W = 
Pr(HR)(βPT+B) 

LΣΔPΔW 
(€/ml) 

PT+LΣΔPΔW 
(€/ml) 

20 4 7602 1885 0 0.06889 0.42 1.091 0.01826 1.71 1.177 0.00337 5.18 0.659 0.01405 213.663 4332 11934 

  5 10096 2129   0.03155 1.45 1.948 0.00659 5.92 1.660 0.00107 17.92 0.817 0.00347 70.127 1491 11587 

  6 11961 2940   0.01395 1.57 1.288 0.00229 6.41 0.862 0.00033 19.39 0.372 0.00086 20.534 461 12422 

  7 14536 3913   0.00603 1.52 1.076 0.00077 6.20 0.564 0.00010 18.76 0.213 0.00021 6.167 160 14696 

  8 17577 5352   0.00257 1.60 0.659 0.00026 6.32 0.261 0.00003 19.74 0.089 0.00005 1.843 57 17634 

  9 20780 7116   0.00108 1.46 0.336 0.00008 5.94 0.107 0.00001 17.99 0.031 0.00001 0.539 20 20800 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
[8] = 

βx[6]x[7]/100x[4] [9] [10] 
[11] = 

βx[9]x[10]/100x[4] [12] [13] 
[14] = 

βx[12]x[13]/100x[4] [15] 
[16] = 

[15]((βx[3])+[5]) 

[17] = 
[1]([8]+[11] 
+[14]+[16]) 

[18] = 
[3]+[17] 
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Quadro 3.11 – Estimativa II para um período de vida útil de 50 anos e considerando custos nas infra-estruturas protegidas. 

ESTIMATIVA - II 

ESTRAGOS PARCIAIS ESTRAGOS TOTAIS CUSTO 
DOS 

ESTRAGOS 
PROVÁVEIS 

CUSTO 
TOTAL 

PROVÁVEL Hsi < Hs ≤ 1.3 Hsi 1.3 Hsi < Hs ≤ 1.5 Hsi 1.5 Hsi < Hs ≤ Hr = 1.56 Hsi Hs > Hr = 1.56 Hsi 

L 
(anos) 

Hsi 
(m) 

PT 
(€/ml) 

PM 
(€/ml) 

B 
(€/ml) 

∆Pr (Hs) 
d 

(%) 
  ∆P ∆W = 

β∆Pr(Hs) d/100 PM 
∆Pr (Hs) 

d 
(%) 

  ∆P ∆W = 
β∆Pr(Hs) d/100 PM 

∆Pr (Hs) 
d  

(%) 
     ∆P ∆W = 

β∆Pr(Hs) d/100 PM 
Pr (Hs>Hr) 

∆P ∆W = 
Pr(HR)(βPT+B) 

LΣΔPΔW 
(€/ml) 

PT+LΣΔPΔW 
(€/ml) 

50 4 7602 1885 80000 0.06889 0.42 1.091 0.01826 1.71 1.177 0.00337 5.18 0.659 0.01405 1337.857 67039 74642 

  5 10096 2129   0.03155 1.45 1.948 0.00659 5.92 1.660 0.00107 17.92 0.817 0.00347 347.972 17620 27716 

  6 11961 2940   0.01395 1.57 1.288 0.00229 6.41 0.862 0.00033 19.39 0.372 0.00086 89.203 4586 16547 

  7 18590 7967   0.00603 1.52 2.190 0.00077 6.20 1.148 0.00010 18.76 0.435 0.00021 24.859 1432 20022 

  8 21631 9407   0.00257 1.60 1.158 0.00026 6.32 0.459 0.00003 19.74 0.157 0.00005 6.463 412 22043 

  9 24834 11170   0.00108 1.46 0.528 0.00008 5.94 0.168 0.00001 17.99 0.049 0.00001 1.680 121 24956 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
[8] = 

βx[6]x[7]/100x[4] [9] [10] 
[11] = 

βx[9]x[10]/100x[4] [12] [13] 
[14] = 

βx[12]x[13]/100x[4] [15] 
[16] = 

[15]((βx[3])+[5]) 

[17] = 
[1]([8]+[11] 
+[14]+[16]) 

[18] = 
[3]+[17] 

 

Quadro 3.12 – Estimativa II para um período de vida útil de 50 anos e não considerando custos nas infra-estruturas protegidas. 

ESTIMATIVA - II 

ESTRAGOS PARCIAIS ESTRAGOS TOTAIS CUSTO 
DOS 

ESTRAGOS 
PROVÁVEIS 

CUSTO 
TOTAL 

PROVÁVEL Hsi < Hs ≤ 1.3 Hsi 1.3 Hsi < Hs ≤ 1.5 Hsi 1.5 Hsi < Hs ≤ Hr = 1.56 Hsi Hs > Hr = 1.56 Hsi 

L 
(anos) 

Hsi 
(m) 

PT 
(€/ml) 

PM 
(€/ml) 

B 
(€/ml) 

∆Pr (Hs) 
d 

(%) 
  ∆P ∆W = 

β∆Pr(Hs) d/100 PM 
∆Pr (Hs) 

d 
(%) 

  ∆P ∆W = 
β∆Pr(Hs) d/100 PM 

∆Pr (Hs) 
d  

(%) 
     ∆P ∆W = 

β∆Pr(Hs) d/100 PM 
Pr (Hs>Hr) 

∆P ∆W = 
Pr(HR)(βPT+B) 

LΣΔPΔW 
(€/ml) 

PT+LΣΔPΔW 
(€/ml) 

50 4 7602 1885 0 0.06889 0.42 1.091 0.01826 1.71 1.177 0.00337 5.18 0.659 0.01405 213.663 10829 18432 

  5 10096 2129   0.03155 1.45 1.948 0.00659 5.92 1.660 0.00107 17.92 0.817 0.00347 70.127 3728 13824 

  6 11961 2940   0.01395 1.57 1.288 0.00229 6.41 0.862 0.00033 19.39 0.372 0.00086 20.534 1153 13114 

  7 18590 7967   0.00603 1.52 2.190 0.00077 6.20 1.148 0.00010 18.76 0.435 0.00021 7.888 583 19173 

  8 21631 9407   0.00257 1.60 1.158 0.00026 6.32 0.459 0.00003 19.74 0.157 0.00005 2.268 202 21833 

  9 24834 11170   0.00108 1.46 0.528 0.00008 5.94 0.168 0.00001 17.99 0.049 0.00001 0.644 69 24904 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
[8] = 

βx[6]x[7]/100x[4] [9] [10] 
[11] = 

βx[9]x[10]/100x[4] [12] [13] 
[14] = 

βx[12]x[13]/100x[4] [15] 
[16] = 

[15]((βx[3])+[5]) 

[17] = 
[1]([8]+[11] 
+[14]+[16]) 

[18] = 
[3]+[17] 
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Quadro 3.13 – Estimativa II para um período de vida útil de 20 anos e considerando custos nas infra-estruturas protegidas. 

ESTIMATIVA - II 

ESTRAGOS PARCIAIS ESTRAGOS TOTAIS CUSTO 
DOS 

ESTRAGOS 
PROVÁVEIS 

CUSTO 
TOTAL 

PROVÁVEL Hsi < Hs ≤ 1.3 Hsi 1.3 Hsi < Hs ≤ 1.5 Hsi 1.5 Hsi < Hs ≤ Hr = 1.56 Hsi Hs > Hr = 1.56 Hsi 

L 
(anos) 

Hsi 
(m) 

PT 
(€/ml) 

PM 
(€/ml) 

B 
(€/ml) 

∆Pr (Hs) 
d 

(%) 
  ∆P ∆W = 

β∆Pr(Hs) d/100 PM 
∆Pr (Hs) 

d 
(%) 

  ∆P ∆W = 
β∆Pr(Hs) d/100 PM 

∆Pr (Hs) 
d  

(%) 
     ∆P ∆W = 

β∆Pr(Hs) d/100 PM 
Pr (Hs>Hr) 

∆P ∆W = 
Pr(HR)(βPT+B) 

LΣΔPΔW 
(€/ml) 

PT+LΣΔPΔW 
(€/ml) 

20 4 7602 1885 80000 0.06889 0.42 1.091 0.01826 1.71 1.177 0.00337 5.18 0.659 0.01405 1337.857 26816 34418 

  5 10096 2129   0.03155 1.45 1.948 0.00659 5.92 1.660 0.00107 17.92 0.817 0.00347 347.972 7048 17144 

  6 11961 2940   0.01395 1.57 1.288 0.00229 6.41 0.862 0.00033 19.39 0.372 0.00086 89.203 1835 13796 

  7 18590 7967   0.00603 1.52 2.190 0.00077 6.20 1.148 0.00010 18.76 0.435 0.00021 24.859 573 19163 

  8 21631 9407   0.00257 1.60 1.158 0.00026 6.32 0.459 0.00003 19.74 0.157 0.00005 6.463 165 21796 

  9 24834 11170   0.00108 1.46 0.528 0.00008 5.94 0.168 0.00001 17.99 0.049 0.00001 1.680 49 24883 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
[8] = 

βx[6]x[7]/100x[4] [9] [10] 
[11] = 

βx[9]x[10]/100x[4] [12] [13] 
[14] = 

βx[12]x[13]/100x[4] [15] 
[16] = 

[15]((βx[3])+[5]) 

[17] = 
[1]([8]+[11] 
+[14]+[16]) 

[18] = 
[3]+[17] 

 

Quadro 3.14 – Estimativa II para um período de vida útil de 20 anos e não considerando custos nas infra-estruturas protegidas. 

ESTIMATIVA - II 

ESTRAGOS PARCIAIS ESTRAGOS TOTAIS CUSTO 
DOS 

ESTRAGOS 
PROVÁVEIS 

CUSTO 
TOTAL 

PROVÁVEL Hsi < Hs ≤ 1.3 Hsi 1.3 Hsi < Hs ≤ 1.5 Hsi 1.5 Hsi < Hs ≤ Hr = 1.56 Hsi Hs > Hr = 1.56 Hsi 

L 
(anos) 

Hsi 
(m) 

PT 
(€/ml) 

PM 
(€/ml) 

B 
(€/ml) 

∆Pr (Hs) 
d 

(%) 
  ∆P ∆W = 

β∆Pr(Hs) d/100 PM 
∆Pr (Hs) 

d 
(%) 

  ∆P ∆W = 
β∆Pr(Hs) d/100 PM 

∆Pr (Hs) 
d  

(%) 
     ∆P ∆W = 

β∆Pr(Hs) d/100 PM 
Pr (Hs>Hr) 

∆P ∆W = 
Pr(HR)(βPT+B) 

LΣΔPΔW 
(€/ml) 

PT+LΣΔPΔW 
(€/ml) 

20 4 7602 1885 0 0.06889 0.42 1.091 0.01826 1.71 1.177 0.00337 5.18 0.659 0.01405 213.663 4332 11934 

  5 10096 2129   0.03155 1.45 1.948 0.00659 5.92 1.660 0.00107 17.92 0.817 0.00347 70.127 1491 11587 

  6 11961 2940   0.01395 1.57 1.288 0.00229 6.41 0.862 0.00033 19.39 0.372 0.00086 20.534 461 12422 

  7 18590 7967   0.00603 1.52 2.190 0.00077 6.20 1.148 0.00010 18.76 0.435 0.00021 7.888 233 18823 

  8 21631 9407   0.00257 1.60 1.158 0.00026 6.32 0.459 0.00003 19.74 0.157 0.00005 2.268 81 21712 

  9 24834 11170   0.00108 1.46 0.528 0.00008 5.94 0.168 0.00001 17.99 0.049 0.00001 0.644 28 24862 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
[8] = 

βx[6]x[7]/100x[4] [9] [10] 
[11] = 

βx[9]x[10]/100x[4] [12] [13] 
[14] = 

βx[12]x[13]/100x[4] [15] 
[16] = 

[15]((βx[3])+[5]) 

[17] = 
[1]([8]+[11] 
+[14]+[16]) 

[18] = 
[3]+[17] 
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Curvas de custos de construção, relativos aos estragos e totais para a Estimativa I. 

 

construção, relativos aos danos e totais para a Estimativa II. 

11
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No Quadro 3.15 são apresentadas de forma resumida as alturas de onda significativas óptimas para o 
dimensionamento das 8 hipóteses. Para cada altura de onda obtida, foi determinado o correspondente 
período de retorno e o risco de iniciação de estragos. Este último, determinado pela Equação 3.6, 
servirá de comparação com as soluções obtidas pelo critério do risco. 

Quadro 3.15 – Alturas de onda significativas óptimas para as 8 hipóteses. 

� (�%e�) 
 (€/g. �. ) 
Estimativa I Estimativa II 

���  (g) � (�%e�) ����e (%) ���  (g) � (�%e�) ����e (%) 

50 80000 6.76 113 35.93% 6.00 56 59.12% 
50 0 5.80 47 65.90% 5.80 47 65.90% 
20 80000 6.05 59 28.95% 6.00 56 30.08% 
20 0 4.70 17 70.46% 4.70 17 70.46% 

 
 
3.5. EXEMPLO DE ANÁLISE DO RISCO  

Seguindo os mesmo dados de base relativos ao exemplo de Valência e considerando os seguintes 
níveis de risco de início de estragos, em função dos custos dos estragos nas infra-estruturas protegidas 
pelo quebramar: 


 = 80000€/g. �. ����e = 15% 


 = 0 ����e = 30% 

 
Em função destes valores e dos períodos de vida útil previsível de 50 e 20 anos e utilizando as 
equações 3.6 e 3.8 determinaram-se as seguintes alturas de onda significativa de cálculo: 

Quadro 3.16 – Alturas de onda significativas obtidas pela Análise do Risco. 

� (�%e�) 
 (€/g. �. ) ����e (%) � (�%e�) ���  (g) 

50 80000 15 308 7.88 
50 0 30 141 7.01 
20 80000 15 124 6.86 
20 0 30 57 6.00 

 

Como seria de esperar, pode verificar-se pelo Quadro 3.17 que todas as soluções óptimas obtidas pelo 
Estudo Económico têm alturas de onda significativa de projecto inferiores às das soluções obtidas pela 
Análise de Risco. 

Quadro 3.17 – Comparação entre as duas metodologias. 

�(�%e�) 
(€/g. �. ) 

Estudo Económico 
Análise do Risco 

Estimativa I Estimativa II 

���  (g) ����e (%) ���  (g) ����e (%) ���  (g) ����e (%) 

50 80000 6.76 35.9% 6.00 59.1% 7.88 15 
50 0 5.80 65.9% 5.80 65.9% 7.01 30 
20 80000 6.05 29.0% 6.00 30.1% 6.86 15 
20 0 4.70 70.5% 4.70 70.5% 6.00 30 
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3.6. ANÁLISE DAS METODOLOGIAS  

A correcta aplicação do estudo económico não é simples. A grande quantidade de variáveis, aliada à 
imprecisão de algumas delas, torna complicada a obtenção da altura de onda significativa de projecto 
óptima com o rigor desejado. 

Com efeito, é possível que, dois projectistas diferentes empregando ambos o estudo económico 
alcancem resultados diferentes, resultados esses que estariam apoiados por considerações sempre 
justificáveis. 

Um critério que dá maiores garantias à solução obtida pelo estudo económico é a análise do risco. 
Uma vez definido o período de vida útil previsível da obra, o critério do risco permite obter uma altura 
de onda significativa de projecto óptima que evita todas as variáveis consideradas no estudo 
económico. 

Basicamente o estudo económico resume-se à determinação da altura de onda significativa de projecto 
óptima para o risco considerado admissível para a obra. Daí que seja conveniente, no caso de se 
realizar o estudo económico, calcular o risco para a solução obtida para que se possa ter também uma 
noção da probabilidade de ocorrência de estragos para essa solução. 

Para além dos problemas expostos que dizem respeito à forma do método existem outros de maior 
importância que se referem à sua concepção. 

Um dos aspectos fundamentais do estudo económico das obras exteriores é a determinação dos danos 
futuros. Para isso dispõe-se de meios teóricos e técnicos que permitem conhecer com exactidão 
razoável o comportamento de um quebramar perante tempestades de diferente intensidade, ou seja, o 
grau de avarias que uma tempestade produzirá na estrutura. Com esta informação é possível fazer uma 
estimativa, mais ou menos correcta, das suas consequências na zona do porto, consequências tanto 
directas como indirectas. Contudo, isto não tem sentido até que se relacione com a probabilidade de 
ocorrência das tempestades no local onde vai ser construído o quebramar. Sobre este último os dados 
que se conhecem são uma estimativa obtida mediante extrapolações, das probabilidades médias anuais 
de ocorrências das diferentes tempestades. É com isso que se elaboram as curvas de custos dos danos 
prováveis causados pelos temporais. 

No entanto, na realidade o estudo económico aplica-se exclusivamente ao dimensionamento das obras 
de um único porto. Se durante a vida da obra se excede a tempestade de projecto, não existe aquela 
reserva económica para fazer face à reparação dos danos. Se somarmos estas ao custo da construção 
vemos que em vez de ser mais, é menos económico. 

No que diz respeito à Análise do Risco, pode-se afirmar que permite obter a probabilidade ou risco da 
obra sofrer avarias ou ser destruída durante o período de vida útil. Se o risco de avaria ou destruição é 
grande recorremos a uma solução mais conservadora que a teoricamente mais económica. De acordo 
com isto poderíamos chegar ao mesmo ponto adoptando previamente uns níveis de risco admissíveis e 
dimensionar para eles a nossa secção. O conceito de risco é mais claro que o obtido do estudo 
económico ainda que muito mais problemático no momento de tomar decisões especialmente onde 
não existem directivas orientadoras. 

Posto isto, podemos concluir o seguinte: o Estudo Económico de uma secção é útil para se ter uma 
noção aproximada da dimensão final da secção, porém, considera-se que é aconselhável uma Análise 
de Risco para definir a solução final. 
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4 
APLICAÇÃO DO ESTUDO ECONÓMICO 

AO QUEBRAMAR NORTE 
DO PORTO DE LEIXÕES  

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

A metodologia apresentada no capítulo anterior será aplicada a uma secção do quebramar Norte do 
Porto de Leixões, Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 – Matosinhos com o Porto de Leixões ao fundo (Fonte: APDL). 

 

Situado a Norte da Cidade do Porto, o Porto de Leixões é a principal porta de entrada e saída de 
mercadorias do Norte do País. Pela sua localização estratégica na fachada Noroeste da Península 
Ibérica, o Porto de Leixões ocupa uma posição privilegiada no contexto do sistema portuário europeu. 
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É um dos portos mais polivalentes do país. Pelos 5 km de cais passam 2700 navios por ano 
transportando 280 mil contentores e 15 milhões de toneladas de todo o tipo de carga, o que representa 
mais de 20 % do comércio externo Português. 

Opera 365 dias por ano, com altos níveis de produtividade e com reduzido tempo de permanência dos 
navios no cais. Os serviços de Pilotagem, Reboque e Amarração são assegurados pela Autoridade 
Portuária que dispõe de equipamentos adequados para o efeito. A movimentação de mercadorias no 
Porto de Leixões é efectuada praticamente na íntegra, por empresas privadas, concessionárias 
largamente especializadas e com vasta tradição no sector portuário. 

 

 

Figura 4.2 – Quebramar Norte do Porto de Leixões (Fonte: APDL). 

 

Uma paragem de um dia devido a uma avaria num dos molhes pode representar prejuízos 
significativos. 
O porto é resguardado por dois quebramares –Norte e Sul – dos quais se realça o Norte, apresentado 
na Figura 4.2, pela dimensão e importância que representa para o funcionamento do resto do porto. 

No quebramar Norte está incluído o Posto A, Figura 4.3, que representa o posto de acostagem mais 
importante do Terminal de Petroleiros e também o de maior calado (−16g). 

Pela importância que representa para o porto e devido aos estragos que se vêm verificando no seu 
manto resistente, o quebramar Norte do Porto de Leixões tem vindo a ser alvo de diversos estudos, 
nomeadamente na zona do Posto A. 

Desde a sua construção em finais do século XIX que a reposição de blocos vem sendo uma 
necessidade constante. É conhecida a severidade do mar na costa portuguesa e embora seja uma 
estrutura bastante robusta – 32 m da base ao topo da superestrutura – a sua configuração não tem 
conseguido fazer face às alturas de onda incidentes sem sofrer estragos. 
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Figura 4.3 – Localização do Posto A (Fonte: APDL). 

 

Nos anos 80, após a construção do quebramar submerso junto à cabeça do quebramar, constatou-se 
que a colocação de tetrápodes nessa zona passou a ser quase nula, no entanto, tem-se verificado que o 
manto resistente na zona do Posto A continua a registar, periodicamente, estragos consideráveis. 

O Quadro 4.1 apresenta o número de tetrápodes que foram colocados nas últimas décadas. Os valores 
mostram a dimensão do problema. Mesmo depois da construção do quebramar destacado, em que o 
número de reposições se reduziu consideravelmente, o número total de tetrápodes colocados seria já 
suficiente para construir um novo manto resistente! 

Quadro 4.1 – Número de tetrápodes colocados no quebramar nas últimas décadas. 

Anos 
Tetrápodes 

Colocados 
 Anos 

Tetrápodes 

Colocados 

1966/69 2 868  1987/88 371 

1971/72 1 000  1990/91 366 

1973 1 010  1996/97 250 

1978/79 907  2000/01 350 

1979/80 1 298  2003 450 

1984/85 310  2008/09 1 200 

   Total 10 380 

 
Para além do quebramar propriamente dito, no Posto A também se verificam outros problemas 
importantes. De facto, os relatos vindos da APDL, [5], confirmam este aspecto: 

As condições de funcionamento do posto A têm vindo a agravar-se, em particular em situações de 
preia-mar. Em alguns casos o navio tem que abandonar o posto A, sob situações de risco e com cabos 
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partidos. Mesmo para condições de boa amarração, perante as condições de agitação mais críticas, 
os cabos ficam em tensão. 

O galgamento do quebramar pela agitação marítima é muito preocupante sob o ponto de vista da 
operacionalidade e da segurança, visto que: 

•  dificulta o “desligar” do navio (retirada das mangas); 
•  impede que o navio “largue” do terminal porque a equipa de amarração não pode ir 

“desengatar” as amarras. 

Por isso, pelos motivos indicados justifica-se a escolha do quebramar Norte do porto de Leixões, para 
aplicação da metodologia de optimização do seu dimensionamento junto ao Posto A. 

 
4.2. APLICAÇÃO DO ESTUDO ECONÓMICO AO QUEBRAMAR NORTE DO PORTO DE LEIXÕES 

4.2.1. CONFIGURAÇÃO EXISTENTE 

Com a fundação à cota −17g (ZH) e cota de coroamento a +15g, o quebramar Norte, Figura 4.3, 
constitui a maior estrutura de defesa portuária do Porto de leixões.  

 

Figura 4.4 – Secção transversal do quebramar, tal como foi projectada na década de 60 com o manto resistente 

e as subcamadas a azul. 

 

A secção apresenta várias camadas e uma configuração complexa, porém, para o trabalho em questão 
irá apenas ser analisada a parte referente ao talude do qual fazem parte o manto resistente e as 
subcamadas, admitindo que se pretende apenas optimizar esta parte da estrutura. Um resumo das 
características principais do talude é apresentado no Quadro 4.2. 

Quadro 4.2 – Características do talude. 

 Inclinação Tipo de blocos Peso dos 
blocos (kN) 

Espessura das 
camadas (m) 

Manto Resistente 4/3 Tetrápodes 400 5.2 

1ª Subcamada 4/3 Enrocamento >30 2.6 

2ª Subcamada 4/3 Enrocamento >15 1.9 

 

Tendo em conta estes valores foi efectuada uma tentativa de determinação da altura de onda de 
projecto utilizada para o dimensionamento do manto resistente. A fórmula usada, não existente na 
década de 60, foi a de Hudson, Equação 2.1.  
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Consideraram-se ainda os dados apresentados no Quadro 4.3. 

Quadro 4.3 – Características do manto resistente2. 

Geral  Manto Resistente  Subcamadas 

-á��� (kN/m3) Cotg θ   -��Aã@ (kN/m3) !# !∆   -�� @?�¡��A@  (kN/m3) !∆ 

10,25 4/3   25 5 1,04   26,5 1,15 

 

Para estes valores e para um peso de 400 w$ dos tetrápodes constatou-se que a altura de onda de 
dimensionamento para o quebramar Norte terá sido de 6,83 g – caso !# fosse de 7 este valor passaria 
para 7,63 g. Este valor servirá para comparação com os valores determinados pelo estudo económico 
como se verá adiante. 

 

4.2.2. VALORES EXTREMOS DOS REGISTOS DE AGITAÇÃO MARÍTIMA 

Seguindo o raciocínio expresso no ponto 3.2.3.2. para determinação da altura de onda máxima que 
poderá atingir o quebramar e considerando uma amplitude de maré ao largo de Leixões de 4 g que 
somada com a profundidade que se verifica a barlamar do quebramar de 17 g origina a profundidade 
máxima de: 

� = 17 + 4 = 21 g     (4.1) 

e uma altura de onda máxima de 

��á� 2 � C 0,78 = 21 × 0,78 = 16,38 g    (4.2) 

 

A altura de onda máxima a ser considerada no estudo económico deverá ser de 16,38 g. Uma vez que 
a altura de onda de projecto estimada para o quebramar é de 6,83 g, optou-se por se considerar como 
valor mínimo de altura de onda para o estudo económico um valor um pouco inferior para se abranger 
todas as situações. Fixou-se o valor mínimo de 5 g. Estes serão os valores limite utilizados no estudo 
económico, ou seja, de 5 até 16,38 g serão encontrados os custos dos quais se irá obter o menor. 

Posto isto, recorde-se que para o caso do porto de Valência, os valores extremos de agitação marítima 
foram avaliados pela distribuição de Weibull. No caso de Leixões, os registos existentes, Figura 4.5, 
[15], serão avaliados pela distribuição de Gumbel, através da seguinte equação, 

&(�� < ���) = �a�;¢c;£.£6¤>¥[
¦.£§¨£[[     (4.3) 

 

 

Figura 4.5 – Registos de agitação marítima em Leixões de 1993 a 2007, [15]. 

 

                                                      
2
  O valor de !# é o valor preconizado para uma percentagens de quedas de 2% e uma probabilidade de não excedência de 0,05, LNEC, 1986. 

 Os valores de !∆ de 1,04 e 1,15 são os valores aconselhados pelo CEM, 2006 para tetrápodes e enrocamento, respectivamente. 
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O tipo de distribuição utilizado poderá ter alguma influência no resultado final dos custos obtidos no 
estudo económico. Daí que se tenha optado por se fazer uma análise de extremos para se obter também 
a distribuição de Weibull, para o mesmo registo, ou seja, 

&��� < ���� 2 1 − �a9¢c;©
ª =

«
     (4.4) 

 

O parâmetro de escala, w, será igual a 1, o que significa que a distribuição passará a ser “log-normal”, 

&(�� < ���) = 1 − �a9¢c;©
ª =     (4.5) 

 

Esta função deverá ser linearizada, transformando-se na seguinte recta, 

�(&) = − ln(1 − &) = 5c
® − ¯

®     (4.6) 

 

O procedimento passa por igualar esta recta à resultante da regressão linear aplicada aos valores 
extremos do registo. Ou seja, considerando o gráfico seguinte, Figura 4.5, resultante do Quadro 4.4, 
em que, tal como no artigo acima mencionado, os valores de 1993, 1995 e 2001 não são admitidos, 
visto que a percentagem de registos válidos desses anos foi inferior a 40%. 

 

Quadro 4.4 – Valores extremos dos registos de agitação marítima. 

Ano 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Hs 5.79 6.12 6.76 6.89 6.91 6.98 7.07 7.08 7.38 7.51 7.96 9.2 

 

 

Figura 4.6 – Distribuição do registo de agitação marítima. 

 

Fazendo a devida transformação obtiveram-se os valores apresentados no Quadro 4.5, 
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Quadro 4.5 – Valores transformados do registo (Nota: N representa o número de anos do registo, 12). 

Ano 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

� 2 �/$ 0.08 0.17 0.25 0.33 0.42 0.50 0.58 0.67 0.75 0.83 0.92 1.00 

° = −�%(1 − �) 0.09 0.18 0.29 0.41 0.54 0.69 0.88 1.10 1.39 1.79 2.48 Indef. 

± = � 5.79 6.12 6.76 6.89 6.91 6.98 7.07 7.08 7.38 7.51 7.96 9.2 

 

 

Estes valores permitem a determinação da recta de regressão, Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.7 – Recta de regressão dos valores transformados do registo. 

 

A equação da recta corresponde, então, à função linearizada de Weibull, Equação 4.6. Assim sendo, 
determinou-se finalmente a nova distribuição de Weibull para a agitação ao largo de Leixões, 

&(�� < ���) = 1 − �a9¢c;£,>[¤
¦,¨¦> =     (4.7) 

 

Desta forma será possível desenvolver o estudo económico para Leixões para as distribuições de 
Weibull e Gumbel. 

 

4.2.3. DIMENSIONAMENTO DAS DIVERSAS SOLUÇÕES 

Tal como no estudo anteriormente apresentado referente ao porto de Valência, o procedimento incluirá 
o dimensionamento de várias secções. Neste caso, como já foi também mencionado anteriormente, 
para todos os valores de 5 até 16,38 m será determinada uma solução. No entanto, as soluções 
dimensionadas apenas condicionarão o manto resistente e as subcamadas. Na Figura 4.7 pode-se ver o 
tipo de variação da secção que se pretende produzir com o estudo. 
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Figura 4.8 – Secção do manto resistente que poderá ser alterada. 

 

Será feito um dimensionamento prévio, em que se considerarão as mesmas características já 
enunciadas nos Quadros 4.2 e 4.3, que será depois verificado em termos de configuração da secção 
transversal. Em todas as soluções, o manto resistente será constituído por tetrápodes e as subcamadas 
por enrocamento. O procedimento será o preconizado pelo CEM e que se encontra explicado na 
página 5. 

Através desse procedimento, determinaram-se as características dos blocos a adoptar para cada uma 
das alturas de onda significativas de projecto. Os Quadros 4.6 a 4.8 apresentam o resumo do 
dimensionamento para as diferentes hipóteses. 

 

Quadro 4.6 – Características do manto resistente. 

Altura de onda 
de projecto (m) 

W (kN) Espessura de cada 
camada de tetrápodes (m) 

Nº de 
camadas 

Espessura total do manto 
resistente (m) 

5 157 1.9 2 3.8 
6 272 2.3 2 4.6 
7 432 2.7 2 5.4 
8 644 3.1 2 6.1 
9 917 3.5 2 6.9 

10 1258 3.8 2 7.7 
11 1675 4.2 2 8.4 
12 2175 4.6 2 9.2 
13 2765 5.0 2 10.0 
14 3453 5.4 2 10.8 
15 4247 5.8 2 11.5 
16 5155 6.1 2 12.3 

16.38 5531 6.3 2 12.6 
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Quadro 4.7 – Características da 1ª Subcamada. 

Altura de 
onda de 

projecto (m) 

Weq 
(kN) 

W1 
(kN) 

0.7 X 
W1 

1.3 X 
W1 

Espessura de cada 
camada de 

enrocamento (m) 

Nº de 
camadas 

Espessura total 
da 1ª 

Subcamada (m) 
5 167 16.7 11.7 21.7 0.99 2 1.97 
6 288 28.8 20.2 37.5 1.18 2 2.37 
7 458 45.8 32.0 59.5 1.38 2 2.76 
8 683 68.3 47.8 88.8 1.58 2 3.15 
9 972 97.2 68.1 126.4 1.77 2 3.55 

10 1334 133.4 93.4 173.4 1.97 2 3.94 
11 1775 177.5 124.3 230.8 2.17 2 4.34 
12 2305 230.5 161.4 299.7 2.37 2 4.73 
13 2931 293.1 205.1 381.0 2.56 2 5.12 
14 3660 366.0 256.2 475.8 2.76 2 5.52 
15 4502 450.2 315.1 585.3 2.96 2 5.91 
16 5464 546.4 382.5 710.3 3.15 2 6.31 

16.38 5862 586.2 410.4 762.1 3.23 2 6.46 

 
Quadro 4.8 – Características da 2ª Subcamada. 

Altura de onda 
de projecto (m) 

W2  
(kN) 

0.5 X 
W2 

1.5 X 
W2 

Espessura de cada 
camada de enrocamento 

(m) 

Nº de 
camadas 

Espessura total da 1ª 
Subcamada (m) 

5 0.83 0.42 1.25 0.36 3 1.09 
6 1.44 0.72 2.16 0.44 3 1.31 
7 2.29 1.14 3.43 0.51 3 1.52 
8 3.41 1.71 5.12 0.58 3 1.74 
9 4.86 2.43 7.29 0.65 3 1.96 

10 6.67 3.33 10.00 0.73 3 2.18 
11 8.88 4.44 13.32 0.80 3 2.40 
12 11.53 5.76 17.29 0.87 3 2.61 
13 14.65 7.33 21.98 0.94 3 2.83 
14 18.30 9.15 27.45 1.02 3 3.05 
15 22.51 11.26 33.77 1.09 3 3.27 
16 27.32 13.66 40.98 1.16 3 3.49 

16.38 29.31 14.66 43.97 1.19 3 3.57 

 

Como se pode verificar, para alturas de onda de projecto superiores a 10 metros, os valores obtidos 
para as dimensões dos blocos tornam-se demasiado grandes. Relembrando os desastres já 
mencionados em 2.1 (pág. 3), constata-se que são valores não aplicáveis na realidade. No entanto, por 
uma questão matemática, todos os valores serão considerados para se obterem resultados mais 
esclarecedores. 

Tendo as 13 secções dimensionadas, convém, então confirmar o seu dimensionamento em relação à 
implementação. A principal condicionante será a espessura total do talude. Na Figura 4.8 pode ver-se 
que a partir do ponto D o quebramar passa a ter uma inclinação de ¼. Esta inclinação faz com que o 
manto deixe de constituir suporte, criando uma instabilidade nos tetrápodes que aí estejam colocados, 
o que poderá levar facilmente ao derrube dos blocos do manto resistente. Na realidade esta questão 
pode ser ultrapassada através do nivelamento do talude mas tal implicaria considerações construtivas e 
estruturais que não pertencem ao âmbito deste trabalho. 
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Como se pode ver pela Figura 4.8, a espessura máxima que o talude do quebramar poderá atingir será 
de 11,3 m. Ao compararmos este valor com as espessuras totais das secções já dimensionadas, Quadro 
4.9, observa-se que grande parte das secções dimensionadas não verifica o limite de espessura 
máximo. 

 

Figura 4.9 – Espessura máxima do talude. 

 

Quadro 4.9 – Espessura total do talude de cada secção. 

Altura de onda de 
projecto (m) 

Espessura total do 
talude (m) 

 Altura de onda de 
projecto (m) 

Espessura total do 
talude (m) 

5 6.9  12 16.6 

6 8.3  13 17.9 

7 9.7  14 19.3 

8 11.0  15 20.7 

9 12.4  16 22.1 

10 13.8  16.38 22.6 

11 15.2    

 

Efectivamente, logo a partir de �  =  9g, o limite da espessura máxima de 11,3 m é ultrapassado. 

Para se aumentar o número de secções válidas a partir de �   =  9g, será necessário reduzir a 
espessura total da secção. Tanto no manto resistente como na 1ª subcamada não é possível reduzir o 
número de fiadas mas a 2ª subcamada pode ser eliminada sem grande prejuízo da segurança total da 
estrutura – em todo o caso seriam necessárias verificações acrescidas em relação ao tipo de blocos da 
1ª subcamada. Tendo em conta esta alteração da secção, as espessuras totais seriam as dadas pelo 
Quadro 4.10. 

Quadro 4.10 – Espessura total do talude de cada secção sem 2ª subcamada a partir de Hp = 9m. 

Altura de onda de 
projecto (m) 

Espessura total das 
camadas (m) 

 Altura de onda de 
projecto (m) 

Espessura total das 
camadas (m) 

5 6.9  12 13.9 

6 8.3  13 15.1 

7 9.7  14 16.3 

8 11.0  15 17.4 

9 10.5  16 18.6 

10 11.6  16.38 19.0 

11 12.8    
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Como se pode verificar, esta modificação permite que se considere como válida a secção 
dimensionada para �  =  9g mas logo a partir de � ≈ 10g a espessura total ultrapassa novamente 
o valor limite de 11,3g. 

Admitindo o limite de espessura total, as 8 soluções com altura de onda significativa de projecto mais 
elevadas deixam de poder ser consideradas. Como mencionado anteriormente, seria possível aumentar 
o limite de espessura total mas para o caso tal não será considerado. Ainda assim, no estudo 
económico, optou-se por se considerarem as secções com altura de onda de projecto de 10, 11 e 12g. 
Dessa forma poderemos ter uma melhor noção da influência que os custos de manutenção têm no 
custo total da obra. Como se verá a seguir, a supressão das últimas cinco secções não terá grande 
influência na determinação dos custos óptimos. 

Se �  for limitada a 10g e se os custos de manutenção tiverem um peso considerável no custo total, 
então é provável que qualquer que seja o período de vida útil, o dimensionamento óptimo resulte 
sempre em �  =  10g. A consideração de todas as hipóteses permitirá, pois, uma melhor noção da 
influência dos custos de manutenção nos custos totais da obra. 

 

4.2.4. PERÍODO DE VIDA ÚTIL 

O período de vida útil, �, de um quebramar deverá ser estimado de acordo com o papel que o elemento 
de protecção irá exercer ao longo do tempo. 

No caso do quebramar Norte do porto de Leixões não é conhecido um plano de ampliação a médio 
prazo que possa secundarizar a função para a qual foi dimensionado e tendo em conta o tipo de 
ampliações e reparações que vêm sendo feitas pode-se afirmar que num futuro próximo tal tendência 
se irá manter, embora se preveja uma alteração da estrutura para melhorar as suas condições de 
segurança. 

A estratégia que a APDL vem apresentando reflecte uma aposta no desenvolvimento das infra-
estruturas já existentes o que não antevê grandes ampliações para além do futuro Terminal de 
Cruzeiros, ao contrário do caso de Valência que nos últimos 30 anos passou por obras de ampliação de 
grandes proporções. Tal poderia levar a que se considerasse que, em Leixões, o período de vida útil do 
quebramar, será bastante longo, eventualmente superior a 40 anos. No entanto, para efeitos de custos, 
a substituição do quebramar actual por um quebramar exterior pode ser equiparada à substituição do 
quebramar por outro com uma configuração diferente. O presente estudo económico é válido apenas 
para a secção com a actual configuração. Isto significa que uma correcção feita na secção transversal 
do quebramar – nomeadamente na zona em estudo, o Posto A – corresponderá, no fim do período de 
vida útil do quebramar, na forma como actualmente é apresentado. 

Com efeito, nos últimos tempos vários estudos têm sido desenvolvidos pelo IHRH no sentido de se 
determinar uma nova secção que funcione melhor que a actual o que poderá antever uma alteração da 
secção do quebramar num curto a médio prazo, porém não há um prazo definido para que tal aconteça. 

Assim sendo, optou-se por se avaliarem os custos totais das secções para vários períodos de vida útil 
previsíveis. Os períodos analisados serão 1, 5, 15, 30, 50 e 100 anos, sendo considerado como ano 
zero, o ano de 2009. 

As primeira e última hipóteses, de 1 e de 100 anos, embora não sejam prováveis, serão contempladas 
apenas por permitirem uma melhor noção da variação que o período de vida útil representa nos gastos 
de construção e de manutenção. 
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4.2.5. CUSTOS DE CONSTRUÇÃO 

Os custos de construção abordados neste trabalho serão valores aproximados dos custos que se estima 
que a APDL tenha, caso necessite de realizar obras, quer de modificação das secções abordadas no 
ponto 4.2.3., quer de reposição de blocos. 

Como foi mencionado atrás, o custo de construção da total para o caso de Leixões não será feito como 
no caso de Valência. O exemplo apresentado no Ponto 3 considera que os custos previsíveis após a 
destruição total do manto resistente serão correspondentes ao custo total da secção. No caso de 
Valência o custo total da secção inclui o custo da construção de raiz de todo o quebramar, o que se 
considera razoável pelos danos significativos que já ocorreram naquela obra. No entanto, para o caso 
de Leixões tal não deverá ser considerado. Em momento algum do período de vida do porto de 
Leixões se verificou a possibilidade de destruição completa do quebramar, embora tenham ocorrido 
alguns acidentes. Pode-se dizer que a secção é demasiado robusta e o manto resistente não chega a 
representar 10% do volume de toda a secção do quebramar, o que dá uma boa noção da dimensão do 
quebramar. Aliando a isto, o facto de haver cuidados constantes com a segurança estrutural da obra 
torna-se claro que é razoável afirmar que a estrutura nunca será ou não poderá ser completamente 
destruída. 

Porém, será de considerar a hipótese de destruição ou substituição das subcamadas do manto 
resistente. Para efeitos de custo total do quebramar será seguro considerar que esse custo resulta da 
soma do custo do manto resistente com o custo das subcamadas. 

 

Assim sendo, a avaliação dos custos foi dividida em: 

• Estaleiro; 

• Remoção de elementos soltos; 

• Custo do manto resistente; 

• Custo total da do quebramar; 

• Inflação. 

 

Os custos resultam da soma do preço dos materiais – incluindo transporte – e respectiva colocação 
com os custos de estaleiro e de remoção de elementos soltos do manto e condução a depósito. O 
objectivo do trabalho passa pela automatização numérica de todo o cálculo pelo que o custo de todas 
as secções será determinado da mesma forma. 

Os preços unitários foram, na sua maioria referentes a 2003 [5], foram posteriormente actualizados. 

No caso de Valência os custos surgem em €/ml uma vez que não se sabe ao certo o comprimento da 
secção em estudo, ou esta é uniforme. No caso de Leixões essa hipótese não se põe. A zona que tem 
sido mais afectada é o talude a barlamar do quebramar na zona do Posto A e é especificamente essa a 
zona que este estudo considera poder ser alvo de correcções. Estando o comprimento definido – 100m 
– pode-se fazer o estudo económico já para a totalidade do troço do quebramar. 
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4.2.5.1. Estaleiro 

Segundo o relatório referido, a montagem, desmontagem e manutenção do estaleiro, mobilização e 
desmobilização de todos os equipamentos e encargos seriam, em 2003, um custo total de €120000. A 
dimensão da empreitada não é referida, no entanto, o carácter da obra era semelhante pelo que se pode 
afirmar que o custo do estaleiro seja o mesmo uma vez que os custos com equipamentos serão também 
semelhantes. 

O estaleiro das obras de colocação de tetrápodes no talude do quebramar inclui vários elementos dos 
quais se destaca a grua. Esta é a máquina que mais condiciona este tipo de obras em Leixões. Embora 
ainda lá permaneçam, as duas gruas “Titãs” que tiveram grande importância na construção dos 
quebramares e nas manutenções posteriores, apenas têm valor patrimonial. Hoje em dia, o quebramar 
Norte possui uma grua, que apesar de estar no fim de vida útil, está adaptada para as manobras 
necessárias naquela estrutura, Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10 – Quebramar Norte do porto de Leixões com a grua em primeiro plano (Fonte: APDL). 

 

4.2.5.2. Remoção de elementos soltos 

A remoção de elementos soltos é um aspecto a ter em conta numa situação de reposição de blocos. Os 
elementos soltos que se mantenham no manto resistente, Figura 4.10, podem prejudicar a boa 
colocação dos novos elementos pelo que antes de estes serem colocados, os primeiros deverão ser 
removidos. No relatório já mencionado, o custo referente a esta operação, incluindo a condução dos 
elementos soltos a depósito era de 233€/Un. 
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Figura 4.11 – Manto resistente do quebramar Norte com elementos soltos assinalados (Fonte: APDL). 

 

Não há um registo exacto do número de elementos soltos removidos ao longo dos anos pelo que foi 
determinado através da observação da quantidade de elementos colocados no quebramar na zona do 
terminal de 1984 a 2003. Ou seja, considerou-se que o número de elementos a serem removidos serão 
50% dos elementos colocados. 

Observou-se que ao longo do referido período foram colocados 2097 tetrápodes, o que resulta num 
número de elementos removidos por ano, N, em média, de 

$ 2
0.5 × 2097

2003 − 1984 = 55 

 

Assim, o custo de remoção de elementos soltos será3, por ano, igual a, 

�	�� = 233 × 55 = €12815 
 

Este é o valor que se poderá esperar para o caso de a altura de onda de dimensionamento ser Hs = 7m, 
obtida para o caso de Leixões. No entanto para o caso de a estrutura estar dimensionada para alturas de 
onda de projecto inferiores será de esperar que haja mais elementos soltos por ano e o contrário para o 
caso de a estrutura estar dimensionada para alturas de onda de projecto superiores. 

Esta variação não é passível de ser determinada com validade tendo em conta os dados existentes. Para 
além disso a curva de Iribarren gradua os custos consoante a altura de onda de projecto. Tendo em 
conta que esses custos já incluem este custo de remoção de elementos soltos optou-se por considerar 
que não é necessário analisar a respectiva variação. 

                                                      
3 Considerando que estes blocos foram apenas colocados nos 100 m anexos ao Posto A.  
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4.2.5.3. Custo do manto resistente  

O custo do manto resistente resulta da soma das parcelas dos custos do estaleiro e dos custos de 
remoção de elementos soltos, já calculados, com os custos de fabrico, transporte e colocação dos 
tetrápodes no talude, Figura 4.13. 

 

 

Figura 4.12 – Transporte de um tetrápode para o quebramar Norte numa empreitada de 2003 (Fonte: APDL). 

 

Estes custos podem ser calculados com rigor suficiente através de uma correlação com o peso dos 
blocos. Segundo o trabalho atrás mencionado, o custo de montagem e colocação em obra de um 
tetrápode de 400 !$, em 2003, era de 2683€. Admitindo então que os custos de fabrico e transporte 
dos blocos são directamente proporcionais ao peso, obtém-se: 

����	�� = $���	á ���� × * × Rsq0
vQQ      (4.8) 

 

O custo para todo o manto depende do número de tetrápodes aí colocados, para o que será necessário 
determinar o número de tetrápodes existente no manto para cada solução de altura de onda de projecto. 

O número de tetrápodes é determinado pela expressão: 

$���	á ���� = % × !∆ × 91 − l
�QQ= 91 − 3FGHãJ

E =
R 0⁄

        (4.9) 

 

Em que % representa o número de fiadas de tetrápodes e & a porosidade do manto resistente. Todo o 
manto resistente tem duas fiadas e considerou-se que a porosidade de um manto de tetrápodes é de 
57% (valor adoptado pelo LNEC). As outras constantes e a variável * já estão definidas. 

Obtiveram-se os custos indicados no Quadro 4.11: 
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Quadro 4.11 – Custos de fabrico em obra dos tetrápodes. 

�� �g� *(kN) ����	�� ³%⁄  (€) $���	á ���� (€) ����	��(€) 
5 157 1055 391 412548 
6 272 1823 304 554262 
7 432 2895 246 712224 
8 644 4322 206 890276 
9 917 6153 186 1144532 
10 1258 8441 163 1375863 
11 1675 11235 144 1617812 
12 2175 14586 130 1896158 

 

Para além do custo de fabrico dos tetrápodes, o manto resistente tem ainda o custo de colocação dos 
mesmos no talude. Este custo, resulta da utilização da grua do quebramar, Figura 4.9 – caso o peso dos 
blocos não ultrapasse os 400 w$ – ou da mobilização de meios marítimos ou de gruas com maior 
capacidade – caso o peso dos blocos ultrapasse os 400 w$. A utilização da grua terá um custo unitário 
de 352€/³%. Com blocos com peso superior a 400 w$, a colocação será, então, feita através da 
mobilização de meios marítimos ou gruas com maior capacidade e, segundo o relatório já mencionado, 
terá um custo proporcional ao peso do tetrápodes: 

���� = $���	á ���� × * × 0�R
vQQ (se * >  400 w$)   (4.10) 

 

Desta forma os custos de colocação serão os apontados no Quadro 4.12. 

Quadro 4.12 – Custos de colocação dos tetrápodes no talude. 

�� (g) * ����/³% (€) $ ����  (€) 
5 157 352,0 391 137632 
6 272 352,0 304 107008 
7 432 379,8 246 93441 
8 644 567,0 206 116801 
9 917 807,3 186 150159 
10 1258 1107,4 163 180508 
11 1675 1474,0 144 212251 
12 2175 1913,6 130 248769 

 

O custo do manto resistente será, portanto, a soma do custo do estaleiro e da remoção de elementos 
soltos com estas duas parcelas, ����	�� + ���� : 

Quadro 4.13 – Custos totais do manto resistente. 

�� (g) ��������	�  (€) �	��  (€) ����	��(€) ����  (€) �'�  (€) 
5 120000 12815 412548 137632 682995 
6 120000 12815 554262 107008 794085 
7 120000 12815 712224 93441 938480 
8 120000 12815 890276 116801 1139892 
9 120000 12815 1144532 150159 1427506 
10 120000 12815 1375863 180508 1689186 
11 120000 12815 1617812 212251 1962878 
12 120000 12815 1896158 248769 2277742 
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4.2.5.4. Custo total do quebramar 

Tal como no estudo económico relativo ao porto de Valência, deverá ser considerada a situação de 
rotura total da secção. De acordo com Iribarren, para uma tempestade com altura de onda significativa 
1,56 vezes superior à altura de onda de projecto (desde que considerada de acordo com as regras 
correntes), a estrutura colapsa. 

O processo do colapso inicia-se com a destruição do manto resistente que será seguida da destruição 
das camadas inferiores e por fim da superestrutura. 

Desde que há registo, o quebramar nunca atingiu um ponto em que se aproxime do colapso. 
Efectivamente, as tempestades mais agressivas já causaram estragos consideráveis no manto resistente 
ao ponto de a 1ª Subcamada ter ficado próximo de ser atingida. No entanto, os cuidados constantes por 
parte da entidade responsável têm mantido bastante improvável a hipótese de rotura total. Tendo em 
conta a robustez da secção transversal do quebramar é plausível considerar-se que tal não irá ocorrer. 
Daí que o cálculo dos custos da secção total não sejam aplicáveis a este raciocínio. No entanto, deverá 
ser sempre salvaguardada uma situação extrema em termos de danos no quebramar. Neste estudo, 
considerou-se que a situação mais desfavorável que poderá ocorrer – para além da rotura do manto 
resistente – corresponde à rotura das subcamadas. 

Assim sendo, considerar-se-á o custo total como sendo o custo do manto resistente e das subcamadas 
para os 100g do tramo do quebramar em estudo. O custo das subcamadas continua a ser definido em 
função da altura de onda de projecto. 

De notar que a reconstrução das subcamadas implica a reconstrução do manto resistente, pelo que os 
custos da secção total do talude correspondem à soma dos custos já calculados para o manto resistente 
com os custos das subcamadas. 

No caso das subcamadas, o valor obtido com base num preço apresentado no relatório mencionado 
anteriormente, para colocação, era igual a cerca de 44 € g0⁄  para blocos de 40 w$. Este preço 
volúmico, representado por &�, é constante para enrocamento com pesos inferiores a 120 w$. A partir 
destes valores é comum ocorrer um agravamento de 20% passando o preço volúmico para 52,8€ g0⁄ . 

������ = �e��´������ × * × &�     (4.11) 

 

Os pesos dos blocos das subcamadas estão expressos nos Quadros 4.7 e 4.8. O volume das 
subcamadas será determinado geometricamente. 

Quadro 4.14 – Custos da 1ª subcamada. 

�� (g) *�(kN) &�(€) �e��ª �´������(g0) ��ª �´������(€) 

5 16,7 44,0 1874 82465 
6 28,8 44,0 2404 105784 
7 45,8 44,0 2986 131378 
8 68,3 44,0 3619 159246 
9 97,2 44,0 3507 154302 
10 133,4 52,8 4057 214188 
11 177,5 52,8 4638 244905 
12 230,54 52,8 5252 277312 

                                                      
4 Embora seja um valor demasiado elevado para o peso de enrocamento, foi mantido pelas razões de cálculo já 
mencionadas anteriormente. 
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Quadro 4.15 – Custos da 2ª subcamada. 

 

 

Note-se que o custo da 2ª Subcamada a partir de �� 2 9g é nulo. Isto deve-se à supressão, da referida 
camada, já referida no ponto 4.2.3. 

A dimensão do manto resistente e das subcamadas poderia ser determinada de uma forma mais 
rigorosa através da medição em AutoCAD das áreas em perfil, no entanto, o princípio do trabalho 
consiste na determinação de um procedimento analítico que em último caso possa levar à 
determinação do custo óptimo e nesse sentido considerou-se que seria mais concordante com o resto 
do trabalho a determinação destas expressões. De referir que uma posterior medição em AutoCAD dos 
volumes das camadas confirmou que os valores obtidos nas expressões estão muito próximos dos 
correctos. 

Posto isto, pode-se finalmente determinar os custos totais das diversas secções. Os custos totais serão, 
então, a soma dos custos do manto resistente e das subcamadas. Até ao momento, os valores de preços 
foram obtidos de uma empreitada de 2003, pelo que deverão ser actualizados. Apesar de Portugal ter 
passado por tempos instáveis em termos de inflação, já há alguns que este índice estabilizou como se 
pode verificar pela Figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13 – Inflação de Portugal nos últimos anos. 

 

O valor médio para esse período foi de 2,5%. Os preços actualizados para o manto resistente e para a 
secção do quebramar Norte passam, então, a ser os indicados no Quadro 4.16: 

 

0
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2,5
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

�� (g) *R(kN) &) �e�Rª �´������(g0) �Rª �´������(€) 
5 0,83 44,0 647,7 28498 
6 1,44 44,0 769,8 33872 
7 2,29 44,0 889,5 39137 
8 3,41 44,0 1006,7 44294 
9 0,00 44,0 0,0 0 
10 0,00 44,0 0,0 0 
11 0,00 44,0 0,0 0 
12 0,00 44,0 0,0 0 
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Quadro 4.16 – Custos totais da secção actualizados. 

�� �g� ������(€)  �� �g� ������(€) 

5 920748  9 1834411 
6 1082852  10 2207330 
7 1286094  11 2560351 
8 1557970  12 2963080 

 

4.2.6. CUSTOS DE PARAGEM DO POSTO A 

Tal como no caso do porto de Valência, os custos devidos aos estragos nas infra-estruturas 
resguardadas pelo quebramar Norte de Leixões resultam de dois tipos de prejuízos: directos e 
indirectos. A determinação destes valores é tão importante quanto difícil de obter. 

 

4.2.6.1. Custos directos 

Os custos directos estão, então, associados a prejuízos do tipo de: 

1. Danos no quebramar propriamente dito (superestrutura, etc.); 
2. Danos no equipamento terrestre (condutas, carris, plataformas, etc.); 
3. Estragos causados nos navios resguardados pelo porto. 

A quantificação destes custos deveria ser feita de uma forma rigorosa com a obtenção da média de 
todos os gastos ao longo dos anos. No entanto, essa tarefa revelou-se demasiado complexa para o 
presente estudo por não haver dados disponíveis pelo que foi considerado um valor aproximado. 
Ainda assim obtiveram-se alguns registos qualitativos sobre alguns custos directos. Tendo em conta 
estes registos considerou-se que os custos devidos aos estragos no quebramar terão uma ordem das 
dezenas de milhares de euros anuais. Para se poder fazer uma avaliação do peso destes custos no custo 
final da obra é conveniente a utilização de um valor pelo que se considerará que estes custos serão de 
€ 100.000. 

 

 

Figura 4.14 – Estragos na cabeça do quebramar (Fonte: APDL). 
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É de notar que, para poderem ser inseridos no cálculo, deverão ser considerados apenas os prejuízos 
causados na zona do Posto A. Para tal, seria útil saber que percentagem dos custos directos, que 
ocorrem em todo o quebramar, corresponde apenas ao posto A. Essa percentagem consegue ser de 
obtenção ainda mais difícil que a dos custos totais, porém, uma aproximação desse valor poderá ser 
feita através do quociente entre o comprimento da zona em estudo (100 m) pelo comprimento do 
quebramar (575 m) o que representa 18% de todo o quebramar. Importa salientar que o posto A é a 
zona com maior número de infra-estruturas que podem ser danificadas, o que significa, que o peso dos 
custos directos do quebramar que surgem do posto A poderá ser superior a 18%. Considerou-se mais 
razoável a utilização de um coeficiente de 0,4. 

Assim sendo, adoptou-se estimativa para os custos directos ao longo de um ano no Posto A de 
€ 40000. 

Esta estimativa, embora grosseira, permite ter uma noção da dimensão que estes custos representam. 
€40000 é um valor relativamente pequeno em comparação com o valor dos custo directos que vêm a 
seguir mencionados. Assim sendo, e por não ser uma quantificação justificável optou-se por desprezar 
este valor. 

 

4.2.6.2. Custos indirectos 
Os custos indirectos estão relacionados com prejuízos menos imediatos que os anteriores, 
nomeadamente: 

• Paralisação do terminal devido a agitação marítima elevada e consequentes prejuízos devidos 
a desvios de navios para outros portos; 

• Paralisação do porto durante as obras de reconstrução e consequentes prejuízos; 
• Possível paralisação de indústrias dependentes do porto. 

 

Este último ponto, tinha relevância no caso do porto de Valência, mas tal já não acontece no caso de 
Leixões. 

A GALP possui uma solução alternativa para descarga de granéis líquidos, que é a monobóia, para 
além de um volume significativo de reserva, pelo que o impacto para a GALP da paragem do Posto A 
é marginal. Já a APDL tem o prejuízo de não receber pela utilização do Posto A. 

Contudo, considera-se que tais custos são economicamente demasiado “distantes” para serem 
contabilizados. Os prejuízos que a Petrogal poderá ter que pagar, pelo abastecimento das suas 
refinarias recorrendo a outra solução para além do terminal de petroleiros, ou de qualquer outro tipo de 
empresa que seja abastecida pelo terminal do quebramar, podem ser contabilizados. Porém, como 
afirmava o economista Adam Smith no seu livro Ensaio sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das 
Nações, tudo está interligado e “se quisermos saber o custo de um casaco temos que saber o preço de 
todos os trabalhadores que contribuíram para a sua produção, de todas as companhias que 
transportaram as matérias-primas e das empresas que produziram as matérias-primas”. Fazendo a 
analogia para o caso em estudo, não seria menos correcto afirmar que a paragem do Posto A trará 
prejuízos à Petrogal, que por sua vez trará prejuízos à GALP, que por sua vez irá fazer com que um 
considerável número de empresas também tenha os seus prejuízos. Tais valores não deverão ser 
considerados para o nosso caso. Fiquemo-nos pelos prejuízos da APDL. 

Os prejuízos consequentes da paralisação do terminal devido a tempestades que impeçam a acostagem 
de navios não tendo sido facultados pela APDL serão estimados através da determinação de quanto a 
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concessão do terminal (parcela relativa ao Posto A) deixou de facturar devido às mesmas más 
condições de mar. 

Segundo os Relatórios e Contas da APDL, nos últimos anos a concessão do terminal de petroleiros 
permitiu à APDL receber os seguintes montantes, referidos no Quadro 4.17. 

Quadro 4.17 – Montantes da concessão do Terminal de Petroleiros à Petrogal. 

Anos 
Valor da 

concessão 
(x1000€) 

% que 
representa o 

Posto A 

Montante referente 
apenas ao Posto A 

(x1000€) 

Montante referente 
apenas ao Posto 

A* (x1000€) 

2001 6356 62.0 3941 4801 

2002 6262 62.2 3895 4630 

2003 6727 62.7 4218 4891 

2004 6805 64.0 4355 4928 

2005 7160 60.7 4346 4797 

2006 8904 46.9 4176 4497 

2007 7280 27.3 1987 2088 

* Valores actualizados para uma inflação de 2,5% . 

 

A percentagem que o Posto A representa em relação a todo o terminal, em termos monetários, não 
vem diferenciada nos documentos R&C pelo que foi considerada igual à percentagem de 
movimentação de carga que o posto representa em relação ao terminal. 

O valor de 2007 é substancialmente inferior. Tal deve-se ao facto de em Agosto de 2006 ter entrado 
em funcionamento o terminal oceânico que assumiu grande parte das descargas feitas até então no 
Posto A o que poderá antever uma redução da sua utilização. Para o caso de estudo, esta questão não 
será valorizada. 

Assim, o valor que o Posto A representa anualmente para a APDL em termos médios até 2006, é de 
€4376085. 

 

4.2.7. AVALIAÇÃO DOS ESTRAGOS SEGUNDO A CURVA DE IRIBARREN 

A parte crucial do estudo económico está relacionada com a interligação da curva de estragos de 
Iribarren com as funções de distribuição de probabilidades e com os custos de construção de toda a 
secção do talude. 

Para tal, é fundamental que todos os custos estejam em função da altura de onda de projecto �� . Os 
processos de determinação dos custos de construção estão feitos de forma a serem função do peso, *, 
e do número de blocos, $���	á ����, que por sua vez são em função de �� , logo, temos esta condição 
assegurada. 

Como mencionado pela curva de Iribarren, Figura 3.13, há uma determinada evolução dos estragos 
que se verificam nas estruturas à medida que se vão aumentando as alturas de onda significativas das 
tempestades que atingem as estruturas. Em resumo, essa evolução será: 

 ¶�� − 1,3�� ·      5,67% de estragos 

 ¶1,3�� − 1,5�� ·      23,13% de estragos 

 ¶1,5�� − 1,56�� ·      70% de estragos 
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4.2.7.1. Manto activo 

As percentagens de estragos acima referidas são referentes ao manto activo, que corresponde a uma 
parte da 1ª fiada de blocos do manto resistente que recebe a acção da maior parte da agitação, Figura 
4.14. 

 

Figura 4.15 – Manto activo assinalado a verde. 

 

Deverá, então, ser determinada a parte do manto resistente que corresponde ao manto activo. O 
comprimento do manto activo em perfil transversal é determinado pela Equação 3.18 e é centrado no 

nível médio de maré, ou seja, o manto activo deverá ter um comprimento de 3 × 9l
�=

� 0⁄
 tanto para 

cima como para baixo do nível médio de maré, Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.16 – Dimensões do manto activo. 

 

Como se pode verificar, o comprimento do manto activo que se prolonga para baixo do nível médio de 
maré está condicionado pela camada do quebramar inferior ao manto resistente e às subcamadas. Isto 
significa que esse comprimento estará limitado pelo máximo comprimento geometricamente possível. 
No caso da Figura 4.15, podemos observar uma situação em que o comprimento se prolonga para 
baixo, para além do limite, ficando o manto activo seccionado. Considerando estas limitações e 
considerando os valores determinados anteriormente de espessuras e de desenvolvimento, 
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determinaram-se os volumes de mantos activos e relações entre estes volumes e os volumes do manto 
resistente apresentados no Quadro 4.18. 

 

Quadro 4.18 – Dimensões do manto activo e relação entre volumes com o manto resistente. 

�� 

Comprimento do 
manto activo em 
perfil transversal 

(m) 

Espessura de 
cada camada 

(m) 

Comprimento 
em perfil 

longitudinal (m) 

Volume total 
do manto 

activo (m3) 

Volume total 
do manto 
resistente 

(m3) 

Relação 
(%) 

5 6.54 1.92 100 541 2460 22.0% 
6 7.65 2.30 100 761 3305 23.0% 
7 8.75 2.69 100 1019 4247 24.0% 
8 9.86 3.07 100 1314 5309 24.8% 
9 10.97 3.46 100 1651 6825 24.2% 

10 12.08 3.84 100 2013 8205 24.5% 
11 13.18 4.22 100 2412 9648 25.0% 
12 14.29 4.61 100 2870 11308 25.4% 

 

4.2.7.2. Exemplo de avaliação dos custos segundo a curva de Iribarren 

Como foi referido anteriormente, a avaliação dos custos segundo Iribarren consiste na interligação da 
curva de estragos de Iribarren com as funções de distribuição de probabilidades e com os custos de 
construção de toda a secção do talude, parâmetros que já foram determinados. Resta aplicar o 
procedimento da construção das tabelas apresentadas no Ponto 3.4.7. No Quadro 4.19 apresenta-se um 
exemplo explicativo deste processo com os seguintes dados de base: 

• Altura de onda de projecto igual a 5 g; 
• 50 anos de período de vida útil; 
• Preço total do tramo de 100 g em estudo e apenas do manto resistente de €920748 e 

€792065 (valor actualizado), respectivamente; 
• Custos de paragem do Posto A de €4376085; 
• � = 1; 
• Função de distribuição de Gumbel para os valores extremos. 

 

Quadro 4.19 – Exemplo de cálculo do custo dos estragos prováveis. 

Estragos parciais Estragos totais Custo dos 
estragos 

prováveis em 
2009 

��� < �� ≤ 1,3 ��� 1,3 ��� < �� ≤ 1,5 ��� 1,5 ��� < �� ≤ 1,56 ��� = �	 �� ˃ �	  =  1.56 ��� 

,&	 �% ,& ,* (€) ,&	 �% ,& ,* (€) ,&	 �% ,& ,* (€) &	 (��˃�	) ,& ,* (€) � � ,& ,* (€) 

0,291 1,25 2876 0,486 5,09 19583 0,078 15,40 9504 0,14498 767952 39995727 

 

O custo de €39995727 corresponde ao custo provável dos estragos que o quebramar terá ao longo da 
vida útil (excluindo os custos de construção), avaliado na actualidade. A questão da avaliação dos 
custos na actualidade ou no ano horizonte é de uma relevância considerável. Como se verificará 
adiante, o custo óptimo avaliado no ano zero ou no ano horizonte resulta em alturas de onda de 
projecto diferentes. 



Dimensionamento Optimizado de Quebramares de Taludes 

 

62 

4.2.8. INFLAÇÃO 

A inflação merece alguma atenção pela diferença que provocará nos valores finais dos custos referidos 
a 2009 e consequentemente da altura de onda de projecto óptima. 

Por definição, a inflação é a queda do valor de mercado ao longo do tempo que leva a um aumento do 
nível de preços. Na maioria dos estudos económicos a diferença provocada pela inflação resume-se a 
uma actualização de preços pela Equação 4.12 tal como foi referido em 4.2.5. 

��W� ¸�	�¹�W�� = (1 + �)� × ��W����             (4.12) 

 

em que � representa a inflação e � o número de anos da actualização. 

No entanto, o estudo económico considera a soma dos custos de paragem dos anos todos ao longo do 
período de vida útil da obra, Equação 4.13,  

��W� ¸�	�¹�W�� = (1 + �)� × ��W���� + (1 + �)R × ��W���� + ⋯ + (1 + �)� × ��W����   
 

         = ��W���� × ∑ �(1 + �)¼��
¼½�        (4.13) 

 

pelo que se terá de considerar uma inflação média para o período de vida útil. 

O valor da inflação média dos últimos anos foi, como referido atrás, de 2,5%. Para os próximos anos 
não é possível uma estimativa segura da inflação média mas a pesquisa de vários documentos permitiu 
constatar que parece haver uma certa concordância no que diz respeito a um aspecto: os efeitos da 
actual crise económica internacional levarão a que nos próximos anos os preços estabilizarão. 

No entanto, o período de vida útil da secção do quebramar poderá ser bastante superior ao período de 
baixas inflações que se avizinha. Por uma questão de precaução, o valor da inflação média que será 
utilizado para o período de vida útil do quebramar será de 3%. 

A inflação apenas se aplica aos custos dos estragos prováveis. Os custos totais correspondem à soma 
entre os custos prováveis e os custos de construção, ou seja 

������ = ��W��	´çã� + � 	�)á)���    (4.14) 

 

Como se pode verificar a inflação apenas afecta uma das parcelas do custo total e como veremos 
adiante, esta questão irá condicionar a altura de onda associada ao custo óptimo. 

 

4.2.9. DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS ÓPTIMOS 

Com base na informação recolhida é possível então determinar os custos totais e, finalmente, os custos 
óptimos. Para se poder fazer uma melhor análise dos resultados serão consideradas várias hipóteses. 

 

• O período de vida útil, �, será um dos parâmetros que mais condicionará o resultado final. 
Serão consideradas as seguintes hipóteses: � = 1; 15; 50 e 100 anos; 

O valor de período de vida útil igual a 1 será considerado apenas para se ter uma noção dos custos de 
um ano.  
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• Serão avaliados os efeitos que a supressão da 2ª subcamada provoca ao considerar-se a 
hipótese de a secção incluir ou não a referida subcamada; 

 

• Os valores dos custos de construção serão multiplicados por um coeficiente de majoração dos 
custos, �, que será igual a: 

Hipótese A � 2 1  para todas as �  

Hipótese B � = 1  para � ≤ 7g 

   � = 2  para � > 7g 

Hipótese C � = 2  para � ≤ 7g 

   � = 3  para � > 7g 

A diferenciação de �, para ��  superior ou inferior a 7g justifica-se pelo facto de até essa altura de 
onda de projecto não ser necessária a mobilização de recursos extra para colocação dos tetrápodes no 
talude para além da grua que já está instalada no quebramar. 

 

• Considerar-se-ão as distribuições de Gumbel e Weibull. 
 

• As inflações avaliadas serão de 3 e 4%. 

 

4.2.10. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Embora o estudo económico inclua, em anexo, todas as hipóteses, ficarão aqui apenas apresentadas as 
hipóteses correspondentes aos seguintes dados de base: 

• Período de vida útil: � = 15 e 50 anos; 
 

• Com e sem 2ª subcamada; 
 

• Coeficiente � 
 
Hipótese A: � = 1  para todas as �  
Hipótese C: � = 2  para � ≤ 7g 

   � = 3  para � > 7g 
 

• Função de distribuição de Gumbel. 
 

• Inflação de 3% e 4%. 

 

O Quadro 4.20 apresenta um resumo dos valores de altura de onda significativa óptima e 
correspondente custo total. 
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Quadro 4.20 – Resultados obtidos para os dados de base anteriores. 

���ó���� � (d%e�) 
�eg 2ª 

 À�Á�dgd�d 
� Â%Ã�dçãe (%) � ,ó ���� � (€) 

1 15 Sim A 3 7.3 1523563 

2 15 Sim A 4 7.3 1537220 

3 15 Sim C 3 7,8 1686892 

4 15 Sim C 4 7,8 1703034 

5 15 Não A 3 7,3 1523563 

6 15 Não A 4 7.3 1537220 

7 15 Não C 3 7,8 1686892 

8 15 Não C 4 7,8 1703034 

9 50 Sim A 3 8,3 1847411 

10 50 Sim A 4 8,5 1909786 

11 50 Sim C 3 9,0 2060150 

12 50 Sim C 4 9,2 2128082 

13 50 Não A 3 8,3 1847411 

14 50 Não A 4 8,5 1909786 

15 50 Não C 3 9,1 2033762 

16 50 Não C 4 9,2 2095264 

 

De seguida apresenta-se um exemplo de uma das curvas obtidas. Na Figura 4.16, referente à Hipótese 
16 e cuja altura de onda de projecto óptima é de 9.2, podemos verificar o “salto” que corresponde à 
passagem de � de 2 para 3 a partir da �� = 7g. Verifica-se, também, que a supressão da 2ª 
subcamada a partir de � = 15 d%e�  não provoca grandes alterações. 

 

 

Figura 4.17 – Custos totais para Hipótese 16. 
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4.3. COMPARAÇÃO ENTRE ESTUDO ECONÓMICO E DADOS FORNECIDOS PELA APDL  

Para o presente trabalho foram fornecidos pela APDL dados relativos aos custos que a empresa gastou 
em recargas desde 1966 a 2009. Será feita uma comparação entre estes dados e os valores obtidos 
através do estudo económico. 

Estes custos, mesmo com as devidas actualizações, incluem diversas considerações que não se 
poderão reproduzir com exactidão (variações de preços provocadas pelas variações da procura a nível 
mundial, pela inovações tecnológicas dos processos construtivos, derrapagens orçamentais, etc.), no 
entanto, podem servir de termo de comparação com os valores determinados anteriormente. Ainda 
assim os dados de 1966 a 1979 não serão considerados por apresentarem valores consideravelmente 
diferentes. 

Essa comparação contribuirá ainda para se poder analisar quais das hipóteses se aproximam mais do 
valor obtido através destes dados. 

Quadro 4.21 – Custos das reparações do quebramar (Fonte: APDL). 

Anos 
Encargos Totais 

actualizados (€) 

TETRÁPODES 

COLOCADOS 

Custo unitário 

actualizado (€) 

1979/80 5242639 1298 4039 

1984/85 534682 310 1725 

1987/88 527498 371 1422 

1990/91 945120 366 2582 

1996/97 969286 250 3877 

2000/01 1461741 350 4176 

2003 1828504 450 4063 

2008/09 5000000 1200 4167 

Total 16509470  
 

 

 
Do quadro retira-se a conclusão de que os gastos em reparações nos últimos 30 anos são de 
€16509470. 

Para se fazer uma comparação entre este valor e o valor obtido pelo estudo económico consideraram-
se as seguintes variáveis. 
 

• A altura a ser avaliada será exclusivamente � = 6.8g; 
• Período de vida útil: � = 30 anos; 
• Com 2ª subcamada; 
• Hipótese C: � = 2  para � ≤ 7g 

   � = 3  para � > 7g 
• Função de distribuição de Weibull. 
• Pelo facto de os valores do Quadro 4.21estarem actualizados, ou seja, são referentes ao ano 

zero, a variação da inflação futura não surtirá qualquer efeito pelo que será desprezada. 
 

Considerando estes dados base obteve-se um custo total em 2009 de €3231703 o que é 
consideravelmente inferior ao valor fornecido pela APDL. Tal poderá dever-se ao facto de os custos 
da APDL incluírem as, já referidas, considerações que não se conseguem reproduzir com exactidão. 
Para além disso, as reparações foram feitas em todo o quebramar, o que não se verifica no estudo 
económico, uma vez que considera apenas as reparações efectuadas na zona do Posto A. 
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Posto isto, pode-se afirmar que o valor obtido pelo estudo económico não pode ser comparado com o 
fornecido pela APDL.   
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5 
ANÁLISE DE RESULTADOS E CONCLUSÕES  

 

A determinação das alturas de onda significativas de projecto “óptimas” e dos custos totais prováveis 
no ano horizonte permitiram a obtenção de várias conclusões. Fazendo uma análise de sensibilidade 
das variáveis foi possível averiguar quais as que mais influenciaram o resultado final. A análise de 
sensibilidade foi feita através da avaliação da influência que cada parâmetro teve nos valores da altura 
de onda de projecto óptima e do custo total provável. 

O período de vida útil da obra acabou por se revelar o parâmetro que mais fez variar o resultado final. 
A variação de 15 para 50 anos reflectiu-se num aumento de 14 a 18% na altura de onda de projecto e 
de 21 a 25% no custo total provável no ano horizonte. 

Como seria de prever as diferentes funções de distribuição não causaram grandes alterações. A 
distribuição de Gumbel e de Weibull para este caso revelaram-se semelhantes não provocando, por 
isso, variações significativas no dimensionamento óptimo. 

A inflação revelou ser pouco influente. Como seria de esperar quanto maior o período de vida útil 
maior a variação, no entanto, consoante a inflação fosse de 3 ou de 4 % não se registaram variações da 
altura de onda de projecto óptimo superiores a 2% e ao nível dos custos totais prováveis de 3%. 

A supressão da 2ª subcamada acabou por revelar ter uma influência praticamente nula, sendo, como 
seria de esperar, efectivamente nula para situações em que a altura de onda de projecto era inferior a 
9 g. Apenas para períodos de vida útil iguais ou superiores a 50 anos é que a supressão da 2ª 
subcamada manifestou alguma influência em termos de variação dos custos finais, sendo ainda assim 
diminuta. 

 

No fim constatou-se que o factor que mais influência teve na determinação da altura de onda de 
projecto óptima foi inquestionavelmente o período de vida útil da obra. Quanto maior o período de 
vida útil mais cara fica a obra e mais exigente deverá ser o seu dimensionamento. 

No caso de Leixões, admitindo que o quebramar não sofrerá uma alteração significativa na sua secção 
nos próximos 50 anos, pode-se afirmar que os custos totais no fim do período de vida útil do 
quebramar serão, no mínimo, 79,4% superiores aos que seriam de esperar caso se tivesse sido 
dimensionado para a altura de onda de projecto óptima. Esse prejuízo pode subir até mais de 100% se 
o período de vida útil for superior a 50 anos. 

 

Uma desvantagem da utilização deste método consistiu no facto de a abordagem de Van Kreeke e 
Paape poder não ser considerada como a mais correcta para o caso de Leixões pelo facto dos custos 
indirectos não se começarem a verificar apenas quando as ondas ultrapassam 1,56 × �� mas sim, 
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muito antes. No estudo do IHRH, [5], é relatado que para condições de agitação superiores a 4 g, o 
Posto A fica quase inutilizado o que significa que os primeiros custos de paragem do Posto se iniciam 
bem antes de 1,56 × ��. Isto significa que, na realidade, o impacto dos estragos nos navios, na 
superestrutura ou no equipamento terrestre poderá ter custos superiores aos obtidos pelo estudo 
económico. Esta questão poderá condicionar alterar a obtenção do dimensionamento óptimo no 
sentido em que, no fim, a altura de onda de projecto poderá resultar superior às obtidas. Sugere-se, por 
isso, um estudo que faça uma correlação directa entre a altura de onda significativa das tempestades 
com os custos directos. 

Convém salientar que numa abordagem mais aprofundada, a necessidade de avaliação das hipóteses 
diminui a partir do momento em que se parte de dados concretos, cuja dificuldade de obtenção 
mostrou ser um grande obstáculo ao desenvolvimento com um estudo de maior rigor. 
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ANEXOS 
  



Dimensionamento Optimizado de Quebramares de Taludes 

 

72 

 

Em anexo apresentam-se as soluções para todas as hipóteses consideradas. 

O Anexo I apresenta um exemplo completo da obtenção da altura de onda projecto óptima. O exemplo 
corresponde à Hipótese 1 do Quadro 4.2 (pág. 64). 

O Anexo II apresenta o resumo de todas as soluções obtidas no trabalho. 
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ANEXO I 
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Variáveis Base (Distribuição de Gumbel) 

L 
(anos) 

Hsi (m) 
Preço total 
da secção 

€/m.l. 

Preço do 
manto 

resistente 
€/m.l. 

Custos 
directos de 
paragem 

do Posto A 
[€] 

Custos 
indirectos  

de paragem 
do posto A 

[€] 

Custos  de 
paragem 

do posto A 
[€] 

β 

15 

5 920748 792065 

0 4376085 4376085 

1 
5.5 995626 850620 1 
5.6 1012885 864538 1 
5.7 1029793 878082 1 
5.8 1046292 891190 1 
5.9 1064736 906219 1 
6 1082852 920895 1 

6.1 1100585 935161 1 
6.2 1117876 948962 1 
6.3 1137524 965094 1 
6.4 1156850 980879 1 
6.5 1175801 996264 1 
6.6 1197550 1014422 1 
6.7 1215727 1028983 1 
6.8 1236861 1046475 1 
6.9 1261117 1067064 1 
7 1286094 1088350 1 

7.1 1314576 1113114 1 
7.2 1338751 1133547 1 
7.3 1366671 1157700 1 
7.4 1394329 1181566 1 
7.5 1421683 1205103 1 
7.6 1448689 1228266 1 
7.7 1475300 1251009 1 
7.8 1501471 1273288 1 
7.9 1532613 1300512 1 
8 1557970 1321925 1 

8.1 1588630 1348617 1 
8.2 1619100 1375094 1 
8.3 1649344 1401320 1 
8.4 1679327 1427259 1 
8.5 1709011 1452874 1 
8.6 1738358 1478128 1 
8.7 1767331 1502982 1 
8.8 1795890 1527396 1 
8.9 1831800 1559138 1 
9 1859675 1582818 1 

9.1 1895363 1614287 1 
9.2 1922412 1637091 1 
9.3 1957757 1668166 1 
9.4 1993027 1699142 1 
9.5 2018705 1720500 1 
9.6 2053446 1750896 1 
9.7 2137163 1781108 1 
9.8 2172323 1811107 1 
9.9 2207271 1840865 1 
10 2241981 1870353 1 

10.1 2276422 1899542 1 
10.2 2310564 1928403 1 
10.3 2344378 1956904 1 
10.4 2390287 1997471 1 
10.5 2423713 2025523 1 
10.6 2456722 2053129 1 
10.7 2489283 2080256 1 
10.8 2535312 2120820 1 
10.9 2567267 2147280 1 
11 2613419 2187907 1 
12 3009114 2526677 1 
13 3421115 2878713 1 
14 3889041 3283633 1 
15 4338414 3666961 1 
16 4885835 4145297 1 

16.4 5058078 4290489 1 
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  ESTRAGOS PARCIAIS ESTRAGOS TOTAIS 

  Hsi < Hs ≤ 1.3 Hsi 1.3 Hsi < Hs ≤ 1.5 Hsi 1.5 Hsi < Hs ≤ Hr = 1.56 Hsi Hs ˃ Hr = 1.56 Hsi 

Hsi (m) ∆Pr (Hs) 
d% 

(=∆W) 

  ∆P ∆W 
= 

β∆Pr(Hs) 
d/100 PM 

∆Pr (Hs) d% 
  ∆P ∆W = 
β∆Pr(Hs) 
d/100 PM 

∆Pr (Hs) d% 

     ∆P 
∆W = 
β∆Pr(Hs) 
d/100 PM 

Pr 
(Hs˃Hr) 

∆P ∆W = 
Pr(HR)(βPT-B) 

5 0.29111 1.25% 2875.563 0.48597 5.09% 19582.513 0.07793 15.40% 9503.966 0.14498 767952.493 
5.5 0.64187 1.28% 6970.009 0.28194 5.21% 12489.258 0.02942 15.76% 3943.461 0.04438 238403.289 
5.6 0.69352 1.29% 7735.638 0.24206 5.26% 11014.130 0.02381 15.93% 3278.803 0.03482 187620.452 
5.7 0.73522 1.29% 8308.981 0.20595 5.25% 9494.937 0.01921 15.89% 2680.676 0.02728 147484.610 
5.8 0.76572 1.30% 8882.173 0.17394 5.31% 8230.632 0.01546 16.07% 2214.644 0.02136 115826.832 
5.9 0.78407 1.31% 9327.062 0.14601 5.35% 7085.216 0.01242 16.21% 1824.348 0.01671 90936.029 
6 0.78978 1.31% 9495.617 0.12195 5.33% 5981.269 0.00996 16.12% 1478.728 0.01307 71352.180 

6.1 0.78297 1.32% 9645.055 0.10144 5.37% 5097.639 0.00798 16.26% 1213.398 0.01022 55958.736 
6.2 0.76443 1.33% 9644.547 0.08410 5.42% 4328.319 0.00638 16.41% 994.205 0.00798 43868.431 
6.3 0.73559 1.32% 9354.348 0.06953 5.38% 3606.814 0.00510 16.27% 800.954 0.00624 34396.210 
6.4 0.69829 1.33% 9080.309 0.05735 5.41% 3042.241 0.00407 16.37% 654.125 0.00487 26962.156 
6.5 0.65461 1.33% 8700.677 0.04722 5.44% 2560.138 0.00325 16.47% 533.640 0.00381 21129.967 
6.6 0.60668 1.34% 8233.666 0.03881 5.46% 2148.928 0.00259 16.52% 434.668 0.00297 16565.516 
6.7 0.55648 1.35% 7712.427 0.03187 5.49% 1801.663 0.00207 16.63% 353.925 0.00232 12977.390 
6.8 0.50573 1.35% 7150.170 0.02613 5.51% 1507.342 0.00165 16.68% 287.762 0.00181 10170.982 
6.9 0.45584 1.36% 6592.655 0.02141 5.53% 1263.444 0.00131 16.73% 234.524 0.00141 7975.330 
7 0.40790 1.36% 6036.971 0.01753 5.55% 1058.635 0.00105 16.79% 191.147 0.00110 6254.069 

7.1 0.36268 1.36% 5486.047 0.01435 5.54% 885.354 0.00083 16.78% 155.551 0.00086 4907.056 
7.2 0.32068 1.36% 4957.093 0.01173 5.56% 739.956 0.00066 16.84% 126.534 0.00067 3847.067 
7.3 0.28218 1.36% 4451.792 0.00959 5.56% 617.376 0.00053 16.82% 102.775 0.00053 3017.901 
7.4 0.24725 1.39% 4050.728 0.00784 5.66% 523.901 0.00042 17.12% 84.915 0.00041 2367.246 
7.5 0.21586 1.39% 3605.432 0.00640 5.65% 436.333 0.00033 17.11% 68.866 0.00032 1856.707 
7.6 0.18786 1.39% 3196.737 0.00523 5.65% 363.044 0.00027 17.10% 55.800 0.00025 1456.141 
7.7 0.16304 1.38% 2824.666 0.00427 5.65% 301.778 0.00021 17.10% 45.172 0.00020 1141.883 
7.8 0.14118 1.38% 2488.276 0.00349 5.65% 250.617 0.00017 17.09% 36.536 0.00015 895.356 
7.9 0.12200 1.40% 2227.548 0.00284 5.73% 211.898 0.00013 17.33% 30.087 0.00012 702.626 
8 0.10524 1.40% 1952.827 0.00232 5.73% 175.724 0.00011 17.33% 24.301 0.00009 550.829 

8.1 0.09065 1.40% 1707.232 0.00189 5.70% 145.516 0.00008 17.24% 19.599 0.00007 432.201 
8.2 0.07798 1.42% 1519.918 0.00155 5.78% 122.854 0.00007 17.50% 16.116 0.00006 339.101 
8.3 0.06700 1.41% 1324.200 0.00126 5.75% 101.600 0.00005 17.41% 12.980 0.00004 266.038 
8.4 0.05752 1.40% 1151.742 0.00103 5.72% 83.952 0.00004 17.32% 10.446 0.00003 208.703 
8.5 0.04934 1.42% 1021.460 0.00084 5.81% 70.785 0.00003 17.59% 8.577 0.00003 163.712 
8.6 0.04229 1.42% 886.147 0.00068 5.78% 58.416 0.00003 17.50% 6.893 0.00002 128.409 
8.7 0.03623 1.44% 784.405 0.00056 5.88% 49.214 0.00002 17.78% 5.655 0.00002 100.711 
8.8 0.03102 1.43% 679.017 0.00045 5.85% 40.564 0.00002 17.69% 4.539 0.00001 78.980 
8.9 0.02655 1.42% 586.752 0.00037 5.78% 33.388 0.00001 17.50% 3.638 0.00001 62.011 
9 0.02271 1.44% 518.229 0.00030 5.88% 28.097 0.00001 17.80% 2.981 0.00001 48.623 

9.1 0.01942 1.43% 447.017 0.00025 5.82% 23.098 0.00001 17.60% 2.386 0.00001 38.172 
9.2 0.01661 1.45% 394.348 0.00020 5.92% 19.424 0.00001 17.91% 1.953 0.00000 29.925 
9.3 0.01420 1.43% 339.615 0.00016 5.85% 15.949 0.00001 17.71% 1.561 0.00000 23.491 
9.4 0.01213 1.45% 299.138 0.00013 5.92% 13.396 0.00000 17.92% 1.277 0.00000 18.439 
9.5 0.01037 1.44% 257.380 0.00011 5.89% 10.993 0.00000 17.82% 1.020 0.00000 14.451 
9.6 0.00885 1.46% 226.507 0.00009 5.96% 9.227 0.00000 18.04% 0.833 0.00000 11.342 
9.7 0.00756 1.44% 194.514 0.00007 5.89% 7.558 0.00000 17.83% 0.664 0.00000 8.969 
9.8 0.00646 1.46% 171.050 0.00006 5.96% 6.340 0.00000 18.05% 0.542 0.00000 7.039 
9.9 0.00552 1.48% 150.364 0.00005 6.04% 5.317 0.00000 18.28% 0.443 0.00000 5.524 
10 0.00471 1.46% 128.913 0.00004 5.97% 4.349 0.00000 18.06% 0.352 0.00000 4.335 

10.1 0.00402 1.48% 113.248 0.00003 6.05% 3.645 0.00000 18.30% 0.287 0.00000 3.401 
10.2 0.00343 1.46% 96.970 0.00003 5.97% 2.978 0.00000 18.08% 0.229 0.00000 2.669 
10.3 0.00293 1.48% 85.136 0.00002 6.05% 2.494 0.00000 18.32% 0.186 0.00000 2.094 
10.4 0.00250 1.46% 72.771 0.00002 5.94% 2.034 0.00000 17.97% 0.148 0.00000 1.645 
10.5 0.00214 1.48% 63.854 0.00001 6.02% 1.703 0.00000 18.22% 0.120 0.00000 1.291 
10.6 0.00182 1.50% 56.015 0.00001 6.10% 1.426 0.00000 18.47% 0.098 0.00000 1.012 
10.7 0.00156 1.48% 47.833 0.00001 6.03% 1.162 0.00000 18.24% 0.078 0.00000 0.794 
10.8 0.00133 1.49% 41.918 0.00001 6.07% 0.971 0.00000 18.37% 0.063 0.00000 0.624 
10.9 0.00113 1.51% 36.745 0.00001 6.16% 0.812 0.00000 18.63% 0.051 0.00000 0.489 
11 0.00097 1.48% 31.316 0.00001 6.03% 0.661 0.00000 18.26% 0.041 0.00000 0.385 
12 0.00020 1.51% 7.558 0.00000 6.16% 0.100 0.00000 18.63% 0.005 0.00000 0.034 
13 0.00004 1.52% 1.774 0.00000 6.20% 0.015 0.00000 18.75% 0.001 0.00000 0.003 
14 0.00001 1.54% 0.420 0.00000 6.29% 0.002 0.00000 19.03% 0.000 0.00000 0.000 
15 0.00000 1.57% 0.098 0.00000 6.40% 0.000 0.00000 19.36% 0.000 0.00000 0.000 
16 0.00000 1.55% 0.022 0.00000 6.31% 0.000 0.00000 19.09% 0.000 0.00000 0.000 

16.38 0.00000 1.60% 0.013 0.00000 6.53% 0.000 0.00000 19.76% 0.000 0.00000 0.000 
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  CUSTO DOS 
ESTRAGOS 
PROVÁVEIS 

EM 2009 

CUSTO TOTAL 
PROVÁVEL EM 

2009 

INFLAÇÃO 
acumulada 

CUSTO DOS 
ESTRAGOS 

PROVÁVEIS EM 
2024 

CUSTO TOTAL 
PROVÁVEL EM 2024   

Hsi (m) LΣ∆P∆W (€) PT+LΣ∆P∆W (€) Un (LΣ∆P∆W)*(1+i)^L 
(€) 

PT+(LΣ∆P∆W)*(1+i)^L 
(€) 

5.0 11998718 12919466 

1.28 

15323868 16244616 
5.5 3927090 4922717 5015387 6011013 
5.6 3144735 4157620 4016221 5029106 
5.7 2519538 3549332 3217766 4247560 
5.8 2027314 3073606 2589135 3635426 
5.9 1637590 2702326 2091408 3156144 
6.0 1324617 2407469 1691702 2774554 
6.1 1078722 2179307 1377664 2478249 
6.2 882533 2000409 1127105 2244981 
6.3 722375 1859899 922563 2060088 
6.4 596082 1752932 761272 1918122 
6.5 493866 1669668 630729 1806531 
6.6 410742 1608292 524569 1722119 
6.7 342681 1558409 437647 1653374 
6.8 286744 1523605 366208 1603069 
6.9 240989 1502107 307774 1568891 
7.0 203112 1489207 259400 1545494 
7.1 171510 1486086 219040 1533616 
7.2 145060 1483811 185260 1524011 
7.3 122848 1489518 156892 1523563 

7.4 105402 1499731 134611 1528941 
7.5 89510 1511193 114316 1535999 
7.6 76076 1524765 97158 1545847 
7.7 64702 1540003 82633 1557933 
7.8 55062 1556533 70321 1571792 
7.9 47582 1580196 60769 1593382 
8.0 40555 1598525 51794 1609764 
8.1 34568 1623198 44148 1632778 
8.2 29970 1649070 38275 1657375 
8.3 25572 1674916 32659 1682003 
8.4 21823 1701149 27870 1707197 
8.5 18968 1727979 24225 1733235 
8.6 16198 1754556 20687 1759045 
8.7 14100 1781431 18007 1785338 
8.8 12047 1807936 15385 1811275 
8.9 10287 1842087 13138 1844938 
9.0 8969 1868644 11454 1871129 
9.1 7660 1903023 9783 1905146 
9.2 6685 1929097 8537 1930949 
9.3 5709 1963466 7291 1965048 
9.4 4984 1998011 6365 1999392 
9.5 4258 2022962 5438 2024142 
9.6 3719 2057165 4749 2058196 
9.7 3176 2140339 4056 2141219 
9.8 2775 2175097 3543 2175866 
9.9 2425 2209696 3097 2210368 

10.0 2069 2244050 2643 2244624 
10.1 1809 2278231 2310 2278732 
10.2 1543 2312107 1970 2312534 
10.3 1349 2345726 1722 2346100 
10.4 1149 2391436 1467 2391755 
10.5 1005 2424718 1283 2424996 
10.6 878 2457601 1122 2457844 
10.7 748 2490031 955 2490239 
10.8 654 2535965 835 2536147 
10.9 571 2567839 730 2567997 
11.0 486 2613905 621 2614040 
12.0 115 3009229 147 3009261 
13.0 27 3421141 34 3421149 
14.0 6 3889047 8 3889049 
15.0 1 4338416 2 4338416 
16.0 0 4885836 0 4885836 
16.4 0 5058078 0 5058078 
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���ó���� � (���) � 
�� 2ª 

 ��������� 
�����çã (%) ���� ����çã �!,ó!#$%& � (€) 

1 1 1-1 Sim 3 Gumbel 6,0 1173810 

2 1 1-1 Sim 4 Gumbel 6,0 1174693 

3 1 1-1 Não 3 Gumbel 6,0 1173810 

4 1 1-1 Não 4 Gumbel 6,0 1174693 

5 1 1-2 Sim 3 Gumbel 6,0 1173810 

6 1 1-2 Sim 4 Gumbel 6,0 1174693 

7 1 1-2 Não 3 Gumbel 6,0 1173810 

8 1 1-2 Não 4 Gumbel 6,0 1174693 

9 1 2-3 Sim 3 Gumbel 6,1 1202675 

10 1 2-3 Sim 4 Gumbel 6,1 1203666 

11 1 2-3 Não 3 Gumbel 6,1 1202675 

12 1 2-3 Não 4 Gumbel 6,1 1203666 

13 2 1-1 Sim 3 Gumbel 6,3 1238219 

14 2 1-1 Sim 4 Gumbel 6,3 1239697 

15 2 1-1 Não 3 Gumbel 6,3 1238219 

16 2 1-1 Não 4 Gumbel 6,3 1239697 

17 2 1-2 Sim 3 Gumbel 6,3 1238219 

18 2 1-2 Sim 4 Gumbel 6,3 1239697 

19 2 1-2 Não 3 Gumbel 6,3 1238219 

20 2 1-2 Não 4 Gumbel 6,3 1239697 

21 2 2-3 Sim 3 Gumbel 6,4 1278441 

22 2 2-3 Sim 4 Gumbel 6,5 1280171 

23 2 2-3 Não 3 Gumbel 6,4 1278441 

24 2 2-3 Não 4 Gumbel 6,5 1280171 

25 5 1-1 Sim 3 Gumbel 6,7 1340656 

26 5 1-1 Sim 4 Gumbel 6,7 1344415 

27 5 1-1 Não 3 Gumbel 6,7 1340656 

28 5 1-1 Não 4 Gumbel 6,7 1344415 

29 5 1-2 Sim 3 Gumbel 6,7 1340656 

30 5 1-2 Sim 4 Gumbel 6,7 1344415 

31 5 1-2 Não 3 Gumbel 6,7 1340656 

32 5 1-2 Não 4 Gumbel 6,7 1344415 

33 5 2-3 Sim 3 Gumbel 6,8 1402569 

34 5 2-3 Sim 4 Gumbel 6,9 1407241 

35 5 2-3 Não 3 Gumbel 6,8 1402569 

36 5 2-3 Não 4 Gumbel 6,9 1407241 

37 10 1-1 Sim 3 Gumbel 6,7 1340656 

38 10 1-1 Sim 4 Gumbel 7,0 1455170 

39 10 1-1 Não 3 Gumbel 6,7 1340656 

40 10 1-1 Não 4 Gumbel 7,0 1455170 

41 10 1-2 Sim 3 Gumbel 7,0 1445982 

42 10 1-2 Sim 4 Gumbel 7,0 1455170 

43 10 1-2 Não 3 Gumbel 7,0 1445982 

44 10 1-2 Não 4 Gumbel 7,0 1455170 

45 10 2-3 Sim 3 Gumbel 7,0 1548796 

46 10 2-3 Sim 4 Gumbel 7,0 1563892 

47 10 2-3 Não 3 Gumbel 7,0 1548796 

48 10 2-3 Não 4 Gumbel 7,0 1563892 

49 15 1-1 Sim 3 Gumbel 7,0 1445982 
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 ��������� 
�����çã (%) ���� ����çã �!,ó!#$%& � (€) 

50 15 1-1 Sim 4 Gumbel 7,3 1537220 

51 15 1-1 Não 3 Gumbel 7,3 1523563 

52 15 1-1 Não 4 Gumbel 7,3 1537220 

53 15 1-2 Sim 3 Gumbel 7,0 1545494 

54 15 1-2 Sim 4 Gumbel 7,0 1568076 

55 15 1-2 Não 3 Gumbel 7,0 1545494 

56 15 1-2 Não 4 Gumbel 7,0 1568076 

57 15 2-3 Sim 3 Gumbel 7,8 1686892 

58 15 2-3 Sim 4 Gumbel 7,8 1703034 

59 15 2-3 Não 3 Gumbel 7,8 1686892 

60 15 2-3 Não 4 Gumbel 7,8 1703034 

61 30 1-1 Sim 3 Gumbel 7,8 1681349 

62 30 1-1 Sim 4 Gumbel 7,8 1715582 

63 30 1-1 Não 3 Gumbel 7,8 1681349 

64 30 1-1 Não 4 Gumbel 7,8 1715582 

65 30 1-2 Sim 3 Gumbel 8,1 1798950 

66 30 1-2 Sim 4 Gumbel 8,3 1836953 

67 30 1-2 Não 3 Gumbel 8,1 1798950 

68 30 1-2 Não 4 Gumbel 8,3 1836953 

69 30 2-3 Sim 3 Gumbel 8,4 1878419 

70 30 2-3 Sim 4 Gumbel 8,4 1916308 

71 30 2-3 Não 3 Gumbel 8,4 1878419 

72 30 2-3 Não 4 Gumbel 8,4 1916308 

73 50 1-1 Sim 3 Gumbel 8,3 1847411 

74 50 1-1 Sim 4 Gumbel 8,5 1909766 

75 50 1-1 Não 3 Gumbel 8,3 1847411 

76 50 1-1 Não 4 Gumbel 8,5 1909766 

77 50 1-2 Sim 3 Gumbel 8,8 1975993 

78 50 1-2 Sim 4 Gumbel 8,8 2042021 

79 50 1-2 Não 3 Gumbel 9,0 1968736 

80 50 1-2 Não 4 Gumbel 9,0 2017981 

81 50 2-3 Sim 3 Gumbel 9,0 2060150 

82 50 2-3 Sim 4 Gumbel 9,2 2128082 

83 50 2-3 Não 3 Gumbel 9,1 2033762 

84 50 2-3 Não 4 Gumbel 9,2 2095264 

85 100 1-1 Sim 3 Gumbel 9,3 2195835 

86 100 1-1 Sim 4 Gumbel 9,6 2372537 

87 100 1-1 Não 3 Gumbel 9,3 2163685 

88 100 1-1 Não 4 Gumbel 9,6 2342620 

89 100 1-2 Sim 3 Gumbel 9,6 2358755 

90 100 1-2 Sim 4 Gumbel 10,2 2573066 

91 100 1-2 Não 3 Gumbel 9,6 2328875 

92 100 1-2 Não 4 Gumbel 10,2 2539202 

93 100 2-3 Sim 3 Gumbel 10,0 2497259 

94 100 2-3 Sim 4 Gumbel 10,5 2680166 

95 100 2-3 Não 3 Gumbel 10,0 2461552 

96 100 2-3 Não 4 Gumbel 10,5 2636750 

97 1 1-1 Sim 3 Weibull 6.2 1247743 

98 1 1-1 Sim 4 Weibull 6.2 1249004 
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 ��������� 
�����çã (%) ���� ����çã �!,ó!#$%& � (€) 

99 1 1-1 Não 3 Weibull 6.2 1247743 

100 1 1-1 Não 4 Weibull 6.2 1249004 

101 1 1-2 Sim 3 Weibull 6.2 1247743 

102 1 1-2 Sim 4 Weibull 6.2 1249004 

103 1 1-2 Não 3 Weibull 6.2 1247743 

104 1 1-2 Não 4 Weibull 6.2 1249004 

105 1 2-3 Sim 3 Weibull 6,4 1281698 

106 1 2-3 Sim 4 Weibull 6,4 1282911 

107 1 2-3 Não 3 Weibull 6,4 1281698 

108 1 2-3 Não 4 Weibull 6,4 1282911 

109 2 1-1 Sim 3 Weibull 6,7 1334775 

110 2 1-1 Sim 4 Weibull 6,7 1336523 

111 2 1-1 Não 3 Weibull 6,7 1334775 

112 2 1-1 Não 4 Weibull 6,7 1336523 

113 2 1-2 Sim 3 Weibull 6,7 1334775 

114 2 1-2 Sim 4 Weibull 6,7 1336523 

115 2 1-2 Não 3 Weibull 6,7 1334775 

116 2 1-2 Não 4 Weibull 6,7 1336523 

117 2 2-3 Sim 3 Weibull 6,8 1375895 

118 2 2-3 Sim 4 Weibull 6,8 1377936 

119 2 2-3 Não 3 Weibull 6,8 1375895 

120 2 2-3 Não 4 Weibull 6,8 1377936 

121 5 1-1 Sim 3 Weibull 7,0 1481648 

122 5 1-1 Sim 4 Weibull 7,2 1487238 

123 5 1-1 Não 3 Weibull 7,0 1481648 

124 5 1-1 Não 4 Weibull 7,2 1487238 

125 5 1-2 Sim 3 Weibull 7,0 1481648 

126 5 1-2 Sim 4 Weibull 7,0 1487533 

127 5 1-2 Não 3 Weibull 7,0 1481648 

128 5 1-2 Não 4 Weibull 7,0 1487533 

129 5 2-3 Sim 3 Weibull 7,0 1557776 

130 5 2-3 Sim 4 Weibull 7,0 1565952 

131 5 2-3 Não 3 Weibull 7,0 1557776 

132 5 2-3 Não 4 Weibull 7,0 1565952 

133 10 1-1 Sim 3 Weibull 7,0 1481648 

134 10 1-1 Sim 4 Weibull 7,6 1630241 

135 10 1-1 Não 3 Weibull 7,0 1481648 

136 10 1-1 Não 4 Weibull 7,6 1630241 

137 10 1-2 Sim 3 Weibull 7,8 1692592 

138 10 1-2 Sim 4 Weibull 7,8 1703576 

139 10 1-2 Não 3 Weibull 7,8 1692592 

140 10 1-2 Não 4 Weibull 7,8 1703576 

141 10 2-3 Sim 3 Weibull 8,0 1755215 

142 10 2-3 Sim 4 Weibull 8,0 1766550 

143 10 2-3 Não 3 Weibull 8,0 1755215 

144 10 2-3 Não 4 Weibull 8,0 1766550 

145 15 1-1 Sim 3 Weibull 7,6 1620374 

146 15 1-1 Sim 4 Weibull 7,8 1726918 

147 15 1-1 Não 3 Weibull 7,8 1708864 
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 ��������� 
�����çã (%) ���� ����çã �!,ó!#$%& � (€) 

148 15 1-1 Não 4 Weibull 7,8 1726918 

149 15 1-2 Sim 3 Weibull 8,0 1795997 

150 15 1-2 Sim 4 Weibull 8,1 1814691 

151 15 1-2 Não 3 Weibull 8,0 1795997 

152 15 1-2 Não 4 Weibull 8,1 1814691 

153 15 2-3 Sim 3 Weibull 8,2 1868387 

154 15 2-3 Sim 4 Weibull 8,3 1887493 

155 15 2-3 Não 3 Weibull 8,2 1868387 

156 15 2-3 Não 4 Weibull 8,3 1887493 

157 30 1-1 Sim 3 Weibull 8,4 1906752 

158 30 1-1 Sim 4 Weibull 8,6 1944896 

159 30 1-1 Não 3 Weibull 8,4 1906752 

160 30 1-1 Não 4 Weibull 8,6 1944896 

161 30 1-2 Sim 3 Weibull 8,8 2014518 

162 30 1-2 Sim 4 Weibull 8,8 2056125 

163 30 1-2 Não 3 Weibull 9,0 2004960 

164 30 1-2 Não 4 Weibull 9,0 2037417 

165 30 2-3 Sim 3 Weibull 9,0 2100082 

166 30 2-3 Sim 4 Weibull 9,0 2145834 

167 30 2-3 Não 3 Weibull 9,0 2073465 

168 30 2-3 Não 4 Weibull 9,1 2113958 

169 50 1-1 Sim 3 Weibull 9,0 2102680 

170 50 1-1 Sim 4 Weibull 9,2 2179455 

171 50 1-1 Não 3 Weibull 9,1 2074110 

172 50 1-1 Não 4 Weibull 9,2 2146364 

173 50 1-2 Sim 3 Weibull 9,3 2239760 

174 50 1-2 Sim 4 Weibull 9,5 2323358 

175 50 1-2 Não 3 Weibull 9,3 2207138 

176 50 1-2 Não 4 Weibull 9,5 2292353 

177 50 2-3 Sim 3 Weibull 9,5 2336366 

178 50 2-3 Sim 4 Weibull 9,6 2444580 

179 50 2-3 Não 3 Weibull 9,5 2305214 

180 50 2-3 Não 4 Weibull 9,6 2413999 

181 100 1-1 Sim 3 Weibull 10,2 2610084 

182 100 1-1 Sim 4 Weibull 10,7 2837590 

183 100 1-1 Não 3 Weibull 10,2 2576013 

184 100 1-1 Não 4 Weibull 10,7 2795247 

185 100 1-2 Sim 3 Weibull 10,7 2805262 

186 100 1-2 Sim 4 Weibull 11,0 3086477 

187 100 1-2 Não 3 Weibull 10,7 2762958 

188 100 1-2 Não 4 Weibull 11,0 3031530 

189 100 2-3 Sim 3 Weibull 10,9 2948643 

190 100 2-3 Sim 4 Weibull 12,0 3258984 

191 100 2-3 Não 3 Weibull 11,0 2461552 

192 100 2-3 Não 4 Weibull 12,0 3212138 

 


