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RESUMO 

Na sequência do concurso de concepção-construção lançado pelo Instituto de Navegabilidade 
do Douro e da análise efectuada pelo júri sobre as sete Propostas apresentadas, resultou a 
selecção de uma solução técnica com uma forte componente de criatividade, quer nos 
aspectos de utilização lúdica e integração urbana, quer nos aspectos conceptuais do 
funcionamento hidrodinâmico e sedimentar das novas estruturas de protecção e fixação da 
embocadura. 

 

Os objectivos previamente fixados de melhorar as condições de navegabilidade e de 
estabilização sedimentar da zona terminal do estuário, preservando valores ambientais e 
minimizando os impactes durante a construção, foram atingidos com soluções técnicas 
inesperadas:  quebra-mar vertical a norte, galgável, fundado na rocha;  quebra-mar de taludes 
a sul, destacado da costa e galgável, ligado a terra por uma obra mergulhante retentora das 
areias do Cabedelo. 

 

A configuração destas estruturas de defesa e retenção de areias permite manter visíveis um 
vasto plano de água e grande parte dos afloramentos rochosos de granito escuro localizados 
junto ao Cabedelo.  A utilização de betão escurecido por minério de alta densidade faz diminuir 
drasticamente o volume dos blocos e as cotas das obras. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
Os objectivos centrais fixados pelo Instituto de Navegabilidade do Douro (IND) para as “Obras 
Necessárias à Melhoria das Acessibilidades e das Condições de Segurança da Barra do 
Douro”, eram claros: 

 

a) - Estabilizar as margens do estuário do Douro, nomeadamente na zona do Cabedelo e 
nas zonas ribeirinhas junto à Foz; 

 

b) - Melhorar as condições de navegabilidade e segurança para embarcações 
compatíveis com a utilização das eclusas do Douro; 



c) - Preservar os valores ambientais, com especial ênfase na salvaguarda dos valores 
paisagísticos e estéticos. 

 

A solução a propor e desenvolver teria de considerar ainda dois condicionantes obrigatórios: 

 

§ não provocar dificuldades ao escoamento das grandes cheias do Douro; 

 

§ facilitar a transposição para sul das areias depois de saturadas as praias a norte, com 
melhoria do passe da barra e da auto-manutenção do canal de acesso. 

 

Uma análise preliminar de soluções alternativas cedo mostrou que estes objectivos não 
poderiam ser adequadamente cumpridos sem a consideração de obras de abrigo e/ou de 
regularização marginal nas duas margens da embocadura do Douro. 

 

Partindo de uma reflexão sobre os objectivos definidos nos Termos de Referência, abordou-se 
a pesquisa das soluções na seguinte base: 

 

i) Os objectivos técnicos de melhoria da acessibilidade marítima, de protecção 
marginal da cidade e de estabilização sedimentar do Cabedelo deviam ser 
cumpridos mantendo a capacidade de escoamento das cheias do Douro; 

 

ii) As obras de protecção e abrigo a executar na margem norte deviam integrar-se no 
tecido urbano envolvente, sendo mais um motivo de atracção e fruição daquela 
zona lúdica da cidade e não uma disfarçada excrescência urbana ditada por uma 
necessidade portuária; 

 

iii) As intervenções a efectuar na margem sul deviam procurar manter o Cabedelo 
como zona tão naturalizada quanto possível, com a imagem de zonas 
interpenetradas de areias claras e recifes escuros, que se alteram e misturam 
conforme o estado do mar e da maré. 

 

 

2 – SITUAÇÃO ACTUAL 

2.1 – Morfologia da embocadura do Douro 

 

A embocadura tem uma margem direita fixa e regularizada e uma margem esquerda móvel, 
constituída pela extremidade do Cabedelo.  Apresenta grandes variações de secção e largura. 
A secção e a largura aumentam durante os períodos de caudais fluviais elevados à custa da 
erosão da extremidade do Cabedelo;  voltam a diminuir nos períodos de caudais baixos, 
durante os quais a extremidade do Cabedelo prolonga-se para norte. 

 

A comparação de levantamentos históricos mostra, no entanto, que, sem prejuízo desta 
permanente alternância, existe uma tendência global no sentido do progressivo recuo e 
emagrecimento do Cabedelo, a qual se acentuou nas últimas décadas.  Devido a esse recuo, o 
extremo norte do Cabedelo, que no início do século apontava normalmente a um ponto a oeste 
da Meia Laranja, está hoje quase sistematicamente a nascente da Cantareira 



 

Apesar do talvegue fóssil na foz do rio se desenvolver na zona de enraizamento do Cabedelo, 
a profundidades da ordem de -50 m, a implantação da embocadura tem-se mantido estável e 
encostada à margem norte.  Quando da ocorrência de cheias dá-se o descarnamento do firme 
rochoso, nesta margem, tanto mais evidente quanto maiores forem os caudais associados. 

 

De acordo com os resultados das campanhas realizadas para reconhecimento da natureza e 
da configuração dos fundos (inspecção superficial, sísmica de reflexão ligeira e cravação de 
agulha metálica de “air lift”), sensivelmente no enfiamento do molhe de Felgueiras, os 
afloramentos rochosos visíveis junto ao molhe mantêm-se livres de cobertura sedimentar 
relevante até cerca da cota (-5 m)ZH.  Mais para o largo começa a detectar-se a presença de 
uma camada de areia mais uniforme, cobrindo o substrato rochoso, cuja espessura máxima foi 
encontrada cerca da batimétrica (-7 m)ZH, tendo aqui 2,2 m, diminuindo depois para, a partir 
da batimétrica (-8 m)ZH, se manter com 1 m. 

 

 

2.2 – Ondas e correntes 

 

O regime de agitação no local apresenta uma forte concentração dos rumos próximos do W, 
com mais de 90% das ondas com direcções contidas num sector de 30º em torno deste rumo, 
destacando-se o rumo W-10º-N com uma frequência da ordem de 70%. 

 

Quanto à distribuição de alturas de onda, verifica-se que o escalão mais frequente é o de 1 a 
2 m, com cerca de 44% das ocorrências, seguindo-se o de 0 a 1 m, com uma frequência de 
31%.  Aproximadamente 75% das ondas são inferiores a 2 m, sendo a frequência de alturas 
superiores a 4 m apenas de 2,5%. 

 

As barragens do rio Douro, que se multiplicaram a partir da década de 30, alteraram 
profundamente o seu regime hidrológico.  A regularização das velocidades, resultante da 
atenuação das cheias, teve importantes efeitos sobre a capacidade de transporte, que diminui 
acentuadamente, especialmente no estuário. 

 

Em Crestuma o caudal médio diário no período de 1932 a 1975 foi de 456 m3/s, variando entre 
222 m3/s, nos anos secos, e 655 m3/s, nos anos húmidos. 

 

Às cheias com períodos de retorno de 10 e 50 anos correspondem caudais de 10 000 e 
16 500 m3/s, respectivamente. 

 

 

2.3 – Dinâmica aluvionar 

 

Os débitos aluvionares do Douro começaram a decair na década de 30, em resultado do rápido 
aumento do número de barragens, tendo-se acentuado a sua diminuição nas décadas 
seguintes com o desenvolvimento das actividades de extracções de areia do leito do estuário. 

 



Também o afluxo proveniente da costa a norte sofreu uma redução quase total, em resultado 
da interrupção do transporte sólido litoral pelas obras exteriores do porto de Leixões e pelas 
dragagens de manutenção que se efectuam à entrada deste porto. 

 

Nos últimos anos há ainda a assinalar, como factor adicional, as dragagens de manutenção do 
canal de acesso ao estuário do Douro e do canal interior de navegação que se desenvolve 
entre a foz e a barragem de Crestuma. 

 

Desta forma, o afluxo de areias à foz do Douro e Cabedelo, com proveniência exterior a esse 
sistema, deverá estar hoje reduzido a valores muito pouco significativos. 

 

Apesar da circulação das areias ser, em grande parte, em circuito fechado, entre o Cabedelo, a 
embocadura e o banco exterior, envolvendo grandes volumes de areia, estimados em 
1,5 x 106 m3/ano, as perdas que ocorrem para sul têm provocado a diminuição progressiva do 
banco exterior. 

 

 

3 – SOLUÇÃO PROPOSTA 

3.1 – Descrição Geral 

 

A análise de alternativas para o cumprimento dos objectivos estabelecidos no Processo de 
Concurso abarcou um grande número e variedade de soluções, tanto no que respeita ao seu 
arranjo / implantação, como, no caso das obras, ao tipo de estrutura destas.  Dada a 
importância assumida pelos diferentes aspectos do Projecto, nomeadamente, de integração 
paisagística, estéticos e de impacte ambiental, nesta análise participou desde o início o 
conjunto dos especialistas das diversas áreas. 

 

A análise passou por fases sucessivas, com a eliminação das alternativas que se verificou 
serem inviáveis e o aprofundamento do estudo das restantes, nomeadamente com a 
participação dos técnicos do consórcio construtor, de modo a contemplar devidamente os 
aspectos de execução das obras.  Na fase final, o conjunto de soluções apuradas foi, 
inclusivamente, submetido a ensaios em modelo matemático, de modo a que a selecção da 
intervenção a adoptar ficasse inequivocamente fundamentada. 

 

A solução que se propôs consiste num conjunto de intervenções que possibilita a obtenção das 
condições de abrigo adequadas à navegação e à segurança das margens, o reforço e 
estabilização do Cabedelo e o aumento da capacidade de auto-manutenção da barra e do 
canal de acesso.  A solução permite também o escoamento dos caudais de cheia sem 
agravamento dos níveis da água atingidos anteriormente e introduz, ainda, alguns aspectos de 
valorização ambiental e paisagística que merecem destaque. 

 

De facto, particular atenção foi dada à integração da intervenção no meio envolvente e à 
salvaguarda e valorização dos valores paisagísticos em presença.  

 

 

A solução é materializada através das seguintes intervenções (Fig. 1): 

 



a) construção de um molhe norte em estrutura vertical, enraizado entre os actuais molhes 
de Felgueiras;  

 

b) construção de um quebra-mar destacado, ao largo da parte norte do Cabedelo;  

 

c) construção de uma obra transversal de reforço desta estrutura arenosa; 

 

d) execução de um programa de dragagens e alimentações artificiais para definição do 
canal de navegação e promoção do estabelecimento de uma configuração estável do 
Cabedelo. 

 

O molhe norte tem cerca de 350 m de comprimento e uma orientação ligeiramente mais rodada 
para sul do que o molhe de Felgueiras.  Trata-se de uma estrutura constituída por elementos 
prefabricados de betão armado (caixotões e aduelas), encabeçados por uma superestrutura 
que proporciona um coroamento a uma cota relativamente baixa, (+7 m ZH), e que incorpora 
um conjunto de equipamentos destinados a proporcionar a sua fruição lúdica e didáctica.  Esta 
estrutura permite ainda localizar, eventualmente, na cabeça do molhe uma mini-central para 
aproveitamento da energia das ondas, o que alteraria qualitativamente a visibilidade técnica e 
pública desta infra-estrutura. 

 

O quebra-mar destacado tem cerca de 450 m de comprimento, uma orientação aproximada SE 
- NW e uma configuração curva em planta, com a concavidade para terra, ficando implantado 
cerca de 350 m para o largo da posição actual do Cabedelo. É uma estrutura clássica, em 
taludes de enrocamento revestidos por blocos de betão, embora no caso presente a opção 
pela utilização de blocos de protecção em betão de alta densidade e por uma cota de 
coroamento reduzida tenha conduzido a uma obra com uma volumetria bastante inferior à das 
obras típicas nestas situações. 

 

A obra de reforço do Cabedelo desenvolve-se transversalmente à praia, ao longo de cerca de 
460 m, com cotas de coroamento mergulhantes, acompanhando de perto o talude arenoso na 
sua posição futura. 

 

O molhe norte e o quebra-mar destacado definem a posição da entrada do canal de 
navegação, abrigando-o da acção directa da agitação com rumos cruzados com o seu eixo.  
Por outro lado, a bacia criada pela orientação do quebra-mar possibilita a dissipação da 
energia das ondas que penetram na embocadura alinhadas com o canal, contribuindo, assim, 
também, para a melhoria das condições de abrigo. 

 

As condições de segurança das margens, com destaque, naturalmente, para a margem norte, 
são garantidas não só pela acção directa de uma obra de abrigo (o quebra-mar), como também 
pela recuperação da função desempenhada em tempos pelo Cabedelo, antes da redução na 
sua alimentação aluvionar o ter conduzido à posição actual, recuada para o interior da 
embocadura e debilitada. 

 

O reposicionamento do Cabedelo é obtido não só pelo efeito de tômbolo produzido pelo 
quebra-mar destacado na sua “sombra”, reforçado pela acção da obra transversal, como 
também pela deposição no local das areias dragadas do estuário para estabelecimento do 
canal. 

 



 

3.2 – Condições de abrigo e segurança 

 

As actuais condições de acessibilidade e segurança na barra do Douro são muito deficientes, 
não só pela falta de protecção em relação à acção directa da agitação mas também pela 
instabilidade dos fundos, sendo frequentemente interditada em períodos de agitação mais 
intensa. 

 

No que respeita à segurança das margens, e em particular da margem norte, no Passeio 
Alegre e até à Cantareira, as condições actuais são também muito deficientes.  Verifica-se com 
alguma frequência o ataque da agitação e o galgamento do passeio marginal, tendo 
inclusivamente ocorrido o colapso do paredão na zona entre a Meia Laranja e a Cantareira (em 
Outubro de 1990, sob condições de agitação no exterior que não constituíam uma situação 
excepcional). 

 

Relativamente à navegação, a agitação mais desfavorável é a que se apresenta no local com 
rumos cruzados ao eixo do canal.  Dada a orientação deste e em face do regime de agitação 
local anteriormente resumido, a agitação cruzada com alguma probabilidade de ocorrência é a 
proveniente de rumos mais rodados a norte. 

 

Para esta, o abrigo proporcionado pelo molhe norte é bastante eficaz, como ilustram os 
resultados da modelação matemática (Fig. 2). 

 

A agitação alinhada com o eixo do canal não sofre, naturalmente, uma redução tão sensível à 
entrada da barra, mas o facto de correr ao longo do canal e de no dimensionamento da largura 
deste ter sido dada uma folga para compensar este efeito, torna a prática do canal segura para 
as condições estabelecidas (Fig. 3). 

 

Refira-se ainda que, apesar da estrutura do molhe norte ser vertical, não serão sentidos no 
canal efeitos significativos da reflexão das ondas, dada a orientação bastante rodada a sul 
deste, o que significa que apenas ondas com rumos locais de S ou SSW – que não estão 
praticamente presentes no regime – poderiam ser reflectidas de modo desfavorável para o 
canal. 

 

Por outro lado, a ampla bacia proporcionada pela orientação relativa do molhe norte e quebra-
mar destacado - praticamente perpendiculares – permite a dissipação por difracção da energia 
das ondas que penetram na embocadura, conduzindo também a uma progressiva redução das 
alturas no interior do estuário. 

 

Quanto à segurança das margens, a solução proposta visa claramente melhorar a situação 
primitiva, quando o Cabedelo proporcionava ainda um abrigo eficaz do Passeio Alegre e da 
Cantareira. 

Com efeito, a construção do quebra-mar destacado e da obra de reforço do Cabedelo, irá 
proporcionar a deslocação e fixação da restinga  para localização próxima da que ocupou em 
tempos e garantir o abrigo pretendido. 

 

Para avaliar o comportamento da solução face ao escoamento fluvial fora das situações de 
cheia excepcionais, foram ensaiados, em modelo matemático, caudais fluviais representativos 



de situações próxima da média anual, de Inverno, e de uma cheia frequente (respectivamente 
500, 1000 e 5000 m3/s). 

 

Para as situações de cheias excepcionais, foram adoptados os caudais fluviais de 10 000 m3/s 
(a que corresponde o período de retorno de 10 anos) e de 16 500 m3/s (período de retorno de 
50 anos). 

 

Para estes caudais o Processo de Concurso estabelecia que uma cheia de 10 000 m3/s 
deveria ser escoada sem rompimento do Cabedelo e sem agravamento da subida dos níveis 
de água no estuário na situação actual e que o escoamento da cheia de 16 500 m3/s deveria 
processar-se também sem agravamento dos níveis da água, embora possa ocorrer o 
rompimento do Cabedelo. 

 

Os resultados dos ensaios efectuados para estas situações de cheia excepcional, demonstram 
o cumprimento destes condicionamentos (Fig. 4). 

 

Nestas situações o escoamento entre o quebra-mar destacado e o Cabedelo aumenta, o que 
conduzirá à remoção das areias que, durante as condições de escoamento normais aí se foram 
acumulando.  Estas areias são, no entanto, depositadas imediatamente a seguir às estruturas, 
onde a velocidade do jacto de vazante se reduz drasticamente por deixar de haver restrições à 
secção de escoamento.  Quando os caudais fluviais voltam à situação normal, estas areias são 
transportadas pelas ondas para o Cabedelo, e posteriormente repostas na sua posição inicial; 

 

Para além disso, em cheias com período de retorno de 50 anos, o rompimento do Cabedelo é 
um mecanismo indispensável para impedir a elevação excessiva dos níveis da água e a 
inundação das margens do estuário, uma vez que a secção principal da embocadura não tem 
capacidade para escoar o caudal associado a estas cheias.  Embora a solução proposta 
promova a estabilização do Cabedelo, não dificulta o seu rompimento nestas situações, antes 
pelo contrário, uma vez que a cota da duna no troço norte não será muito elevada, devido ao 
efeito de abrigo do quebra-mar (a cota de coroamento natural de uma duna está ligada à 
intensidade da agitação que actua sobre a praia, sendo tão mais elevada quanto mais altas 
forem as ondas). 

 

 

3.3 – Dinâmica aluvionar 

 

Para além das questões atrás analisadas, a solução proposta foi definida tendo como objectivo 
contribuir, através do seu funcionamento hidráulico, para uma melhoria da dinâmica sedimentar 
da embocadura e orla costeira envolvente, promovendo, simultaneamente, o cumprimento dos 
objectivos específicos estabelecidos no Processo de Concurso. 

 

O primitivo equilíbrio entre as correntes fluviais, transportando para o banco exterior grandes 
quantidades de sedimentos, e a agitação marítima, colocando estes sedimentos no Cabedelo e 
movimentando-os para norte, até caírem no canal, para voltarem a ser expulsos pelas 
correntes, foi progressivamente alterado ao longo das últimas dezenas de anos em resultado 
da regularização dos caudais e da diminuição drástica das areias por eles transportados. 

 

A agitação marítima passou a ser o agente dominante, tendo “empurrado” o Cabedelo 
progressivamente para o interior do estuário só assumindo episodicamente uma posição mais 



avançada depois de grandes cheias.  Por outro lado, as dragagens quase permanentes de 
manutenção do canal passaram a remover as areias que nele se precipitavam, retirando-as 
deste sistema de circulação, o que contribuiu para potenciar este recuo e fragilização do 
Cabedelo (com as consequências já referidas, de diminuição do abrigo proporcionado à 
margem norte). 

 

Para reequilibrar novamente este processo e dado que não é possível voltar a ter o mesmo 
regime fluvial, a solução a adoptar terá que diminuir a acção das ondas no troço terminal do 
cabedelo e minimizar a chegada dos sedimentos ao canal. 

 

Os estudos efectuados revelaram que a melhor solução para tal seria proporcionada por um 
quebra-mar destacado que, ao criar condições de abrigo a sotamar, favoreceria a criação de 
um tômbolo arenoso.  No entanto, dadas as condições particularmente desfavoráveis da costa 
ocidental portuguesa, tanto de agitação como de amplitude da maré, optou-se por reforçar esta 
tendência para a formação do tômbolo com a construção de uma estrutura transversal unindo o 
quebra-mar destacado ao Cabedelo.  Esta estrutura terá cotas de coroamento muito baixas e 
um perfil longitudinal mergulhante, acompanhando o talude da praia. 

 

Em relação a soluções mais tradicionais, de execução de um esporão no topo norte do 
Cabedelo, esta solução tem vantagens não só do ponto de vista paisagístico mas também de 
funcionamento. 

 

De facto, o tômbolo e a duna formada na zona de abrigo do quebra-mar, terão o coroamento 
bastante mais baixo do que o que se verificaria numa duna encostada a um esporão, cuja cota 
de crista está relacionada com a altura das ondas que actuam na praia – que será bastante 
mais reduzida no caso do quebra-mar destacado.  Este aspecto é essencial dado que não se 
deve obstar o mecanismo de rompimento do Cabedelo em caso de cheia extraordinária, por 
forma a impedir a inundação das margens do estuário. 

 

A solução proposta, ao forçar, através da acção do molhe norte, o desvio para SW do jacto de 
vazante, favorece a deposição das areias afluentes à embocadura numa zona de onde mais 
facilmente são repostas na costa pela acção das ondas.  Encontrando-se esta zona de 
deposição mais para sul do que na situação actual, a probabilidade destas areias “escaparem” 
à actual circulação em circuito fechado “embocadura – Cabedelo – estuário” aumenta, com a 
consequente melhoria efectiva das condições de transposição. 

 

Para além da dragagem estritamente necessária para o estabelecimento do canal de 
navegação, será também retirada parte da areia que consti tui a cabeça do Cabedelo no interior 
do estuário, já fora da implantação do futuro canal.  Esta areia iria eventualmente precipitar-se 
no canal, de onde seria removida por dragagem ou pelas correntes de vazante. 

 

A dragagem aqui proposta visa antecipar este ciclo, evitando que a areia atinja o novo canal. 

 

As areias dragadas serão depositadas junto à obra transversal de reforço, permitindo que a 
configuração final prevista para o Cabedelo seja obtida mais rapidamente e sem o risco de, 
para tal, serem mobilizadas as areias do enraizamento da restinga, com as inconvenientes 
erosões que daí resultariam. 

 

No que respeita à capacidade de auto-manutenção do canal de navegação, a solução proposta 
introduz também melhorias sensíveis relativamente à situação actual, pois, como foi atrás 



referido, as velocidades do escoamento mantêm-se sem grandes alterações, mas a afluência 
de sedimentos ao canal é drasticamente reduzida, não só pela melhoria nas condições de 
transposição da barra, mas também, e especialmente, pela estabilização do Cabedelo. 

 

 

4 – CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS 

4.1 – Solicitações e condições de cálculo 

 

Sendo as condições de agitação definidas por limitação da profundidade de água, é 
fundamental, para uma avaliação correcta da onda de projecto, a adopção de condições 
hidrográficas coerentes com a situação actual e com a evolução que se prevê venha a registar 
após a construção das obras. 

 

Deste modo, a avaliação das condições de agitação a que as obras ficarão sujeitas deve ser 
feita admitindo maiores profundidades de água do que as existentes, dado que a evolução 
registada até agora se cifrou numa erosão generalizada dos fundos e no futuro essa tendência 
não será invertida.   

 

Admitiu-se que haveria o aprofundamento geral dos fundos no banco exterior de 1 m. 

 

 

4.2 – Molhe Norte 

 

Os caixotões e as aduelas que constituem a infra-estrutura do molhe norte  serão fundados 
directamente sobre o substrato rochoso depois de regularizado ao longo do perímetro destes 
elementos. 

 

Esta regularização será feita com recurso à dragagem de uma vala na rocha, com cerca de 
0,5 m de profundidade média, por forma a obter uma superfície de apoio tão uniforme quanto 
possível. 

 

Os elementos pré-fabricados são de dois tipos, em função da profundidade a que estão 
fundados:  abaixo da cota (-3,0 m)ZH, onde há possibilidade de flutuação para os elementos 
prefabricados, são utilizados caixotões multi-celulares;  acima desta cota estão previstas 
aduelas (Fig. 5). 

 

Os caixotões e as aduelas terão as paredes laterais mais compridas cerca de 1,0 m, formando 
uma saia ao longo do seu perímetro.  Este dispositivo destina-se a diminuir a superfície do 
fundo a regularizar, a aumentar o atrito no fundo e a permitir a betonagem de consolidação da 
base.  Com o  mesmo objectivo, os caixotões não terão fundo nas células exteriores que ficam 
sob a acção directa das ondas, por forma a permitir criar um melhor amaciçamento destas com 
o fundo, e nas células interiores serão deixadas escotilhas para permitir, depois de afundados 
os caixotões, injectar betão para completar a consolidação da base. 

 

A superestrutura do molhe terá uma plataforma à cota (+7 m)ZH, com 7 m de largura, ao longo 
de toda a sua extensão.  De onde em onde, são criados alargamentos nesta plataforma, com 
configurações em planta variadas, destinadas a criar espaços de observação do mar e de 



lazer, instalando-se, em algumas delas, jogos de água e outros dispositivos de aproveitamento 
lúdico da energia das ondas. 

 

De ambos os lados desta plataforma a superestrutura é em degraus, tendo em vista reduzir as 
forças de impacto geradas pelas ondas.  Simultaneamente essa configuração atrasa o início 
dos galgamentos do molhe que, devido à baixa cota de coroamento será francamente galgável 
nas alturas de tempestade.   

 

No murete limitador da plataforma serão instalados pontos de luz, encastrados no betão, para 
iluminação deste percurso. 

 

Sob esta plataforma desenvolve-se uma galeria com 3,0 m de largura e 3,5 m de altura, com 
tecto em abóbada.  Esta galeria será visitável ao longo de toda a sua extensão, iniciando-se no 
edifício do enraizamento e terminando na estrutura do farol. 

 

A galeria terá escotilhas, na parede virada a sul, para entrada de iluminação natural e para 
observação do mar.  As escotilhas serão em aço inox e com vidro resistente à acção das 
ondas.  Para além da iluminação natural espaçada, pontuando o percurso, haverá iluminação 
artificial constituída por projectores encastrados no pavimento.  

 

Em todas as juntas da parede da galeria, que coincidirão, naturalmente, com as da 
superstrutura,  serão instalados vedantes, para impedir a entrada da água quando o seu nível  
estiver acima da cota do pavimento da galeria. 

 

Para além disso, será construído um sistema de drenagem equipado com válvulas de retenção, 
constituído por sumidouros instalados ao longo da base da parede sul e interligados por um 
tubo de polietileno embebido no betão.   

 

A galeria dá acesso à estrutura do farol a construir na cabeça do molhe.  Este tem a forma de 
um cilindro, com cerca de 9 m de altura, equipado com escotilhas acessíveis a visitantes, num 
piso superior, de onde pode ser completada a observação do mar.  No topo da estrutura será 
instalada a lanterna de sinalização marítima. 

 

 

 

 

4.3 – Quebra-mar destacado 

 

Esta estrutura é composta por um núcleo de enrocamento de todo o tamanho (tot) revestido 
por mantos secundários, com funções de filtro, e por mantos de protecção dimensionados para 
resistir à acção da agitação incidente (Fig. 6). 

 

Tendo em vista reduzir o impacte na paisagem provocado por esta obra, propôs-se a utilização 
de betão de alta densidade nos blocos dos mantos exteriores de protecção, o que permitiu 
também fixar a cota final do coroamento em (+6 m)ZH, apesar de se manter a sua execução 
por via terrestre. 



 

O betão de alta densidade, designado HC na norma ENP 206, terá peso específico igual a 
32 kN/m3.   

 

Para se obter esta densidade, prevê-se utilizar inertes de magnetite, com peso específico de 50 
kN/m3, em conjunto com inertes de granito. 

 

A magnetite é quimicamente bastante estável e mesmo após longo período de exposição ao ar 
e à água não revela sinais de erosão, corrosão ou desgaste. 

 

O betão fabricado com estes inertes é de cor cinzenta mais escura que a do betão normal, não 
sofrendo alteração com o tempo, mesmo em condições ambientais adversas, como o ambiente 
marinho. 

 

A TUDelft – Technische Universiteit Delft (Universidade Técnica de Delft, Holanda) realizou 
estudos sobre a utilização destes inertes em quebra-mares, tendo investigado não só a 
validade das fórmulas de Hudson e van der Meer com blocos de peso específico até 40 kN/m3, 
mas também o comportamento do betão fabricado com estes inertes. 

 

Para o dimensionamento  dos blocos Antifer do manto de protecção utilizaram-se estas 
fórmulas, tendo-se determinado um peso de 80 kN.  No coroamento e no talude interior será 
adoptado um manto constituído por uma única camada destes blocos.  

 

Tendo em vista avaliar o comportamento da estrutura do quebra-mar e embora estivesse já 
previsto o IND mandar executar ensaios da solução seleccionada, foi decidido realizar alguns 
ensaios preliminares em canal, por forma a melhor justificar a solução estrutural proposta. 

 

Esses ensaios realizaram-se no laboratório holandês WL/delft hydraulics durante o mês de 
Abril.  Foram ensaiados vários perfis-tipo adoptando o nível de água (+4,0 m)ZH, um espectro 
Jonswap e as condições de altura e período das ondas determinadas pela limitação de fundos.  
A alternativa apresentada revelou-se totalmente eficaz. 

 

 

 

 

4.4 – Estrutura de reforço do Cabedelo 

 

No limite norte do Cabedelo, existe um esporão de guiamento das águas, molhe Luís Gomes 
de Carvalho, construído no século passado, que está implantado sobre escolhos, que têm 
continuidade para oeste e que afloram parcialmente conforme o estado da maré.  É neste 
esporão que enraizará a obra de retenção de areias que faz parte das obras de reforço do 
Cabedelo. 

 

Esta estrutura é composta por um núcleo de enrocamento de todo o tamanho revestido por 
mantos em enrocamento seleccionado.  A cota de coroamento desta obra diminui 



progressivamente à medida que avança no mar, variando entre (+6,0 m)ZH, no enraizamento, 
e (+1,0 m)ZH no encontro com o quebra-mar destacado. 

 

Durante a construção, o núcleo terá o coroamento cerca da cota (+5,0 m)ZH, com 7 m de 
largura, que constituirá a plataforma de trabalho.  Após a construção do quebra-mar destacado 
será feita a remoção da parte superior do núcleo, à medida que se recua de mar para o 
enraizamento, e serão completados os mantos secundários e de protecção. 

 



 

Fig. 1 – Implantação geral das obras de protecção da embocadura do Douro e de 
reconfiguração do Cabedelo 



 

 

Fig. 2 – Situação da agitação característica do quadrante NW 

(Direcção W10N e T = 15 s 



 

 

Fig. 3 – Situação da agitação característica do quadrante SW 

(Direcção W30S e T = 10 s) 



 

 

Fig. 4 – Situação características das correntes na vazante e com caudal de cheia, com e sem 
obras (Maré média e cheia de 10 000 m3/s) 



 

 

Fig. 5 – Caracterização da solução estrutural do Molhe Norte 



 

Fig. 6 – Caracterização das soluções estruturais do Quebra-mar destacado e da obra de 
reforço do Cabedelo 


