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0 – SUMÁRIO 

 

Em 1998 foi adjudicado a Irmãos Cavaco, S.A. a reconstrução do troço final do molhe Norte de 
Aveiro com uma extensão de cerca de  87 metros, que entretanto havia sido destruído em 
consequência dos temporais que assolaram a costa Portuguesa nos anos anteriores, estando 
alguns dos materiais desta destruição nas imediações do canal de entrada da barra. Face á 
importância desta infra-estrutura no normal funcionamento do Porto, era imperiosa esta 
intervenção, numa altura em que a destruição progredia inexoravelmente ao sabor das 
violentas condições de agitação marítima que assolam aquele troço de costa. 

 

O projecto contemplava a recuperação da posição anterior da cabeça utilizando antiferes de 40 
toneladas em vez de tetrápodos de 25 toneladas utilizados originalmente. 

 

Já no decorrer da empreitada, Irmãos Cavaco promoveu uma alteração ao projecto de 
execução  baseada em estudos em modelo tridimensional ensaiados no LNEC. A comunicação 
procura identificar as alterações introduzidas em sede de desenvolvimento do projecto de 
execução, bem como deter-se um pouco sobre as dificuldades encontradas na realização de 
algumas tarefas que deveriam, em primeira analise, ter presidido á concepção geral da 
intervenção. 

Finalmente procuraremos determo-nos um pouco sobre as fragilidades que a estrutura ainda 
apresenta e a necessidade que existe em dinamizar um sistemático programa de 
monitorização, nomeadamente da dinâmica sedimentar na área que recorde-se tem sido prado 
de intensas operações de exploração de areias. 

 

 

1 – HISTORIAL DA BARRA 
 

No século XI, a costa de Aveiro, de acordo com antigos documentos chamava-se costa marina, 
havendo nesse tempo marinhas de sal em locais hoje relativamente afastados da ria, como 
Alquerubim. Seria por aí que o Vouga teria então a sua foz, quando o cordão litoral começava a 
avançar para sul e a formar a Ria.  

 

D. João I doou a vila (que em 1384 ficara quase despovoada pela peste) ao Infante D. Pedro, 
doação confirmada por D. Duarte e D. Afonso V. Ergueram-se então, por ordem do Infante, as 
muralhas, com calcários das redondezas, e a população aumentou a ponto de se formar extra-
muros um bairro populoso, a chamada Vila Nova.  



 

Nos primeiros anos do séc. XVI a vila tinha cerca de 14.000 hab., entre os quais muitos 
estrangeiros. O canal de entrada na ria, em formação, largo e profundo, dava passagem às 
naus e caravelas  da época, que, pela Cale de S. João, iam acostar junto às muralhas. A 
industria salineira, a agricultura e a pesca prosperavam, a par do comércio. A população dada 
à vida marítima era numerosa, empreendendo em 1500 e 1501 as primeiras campanhas de 
pesca à Terra Nova. 

 

D. Manuel deu-lhe foral em 1515 e, vendo a riqueza crescente da vila, mandou reformar-lhe os 
muros. Foi de pouca dura, porém esta fase de rendosa actividade. Em 1575, durante o inverno 
muito tempestuoso, as areias arrastadas pelas vagas deslocaram e quase obstruíram o canal 
de comunicação da ria com o mar, arruinando dum golpe a pesca costeira, o comércio 
marítimo e a extracção de sal.  

 

Em 1611 a praça de Aveiro não possuía navios. Dois engenheiros holandeses, vindos em 1687 
para estudar o modo de se restabelecer o canal navegável, aconselharam a realização de um 
corte do cordão litoral junto da capela da Sra. das Areias (S. Jacinto). Faltaram, porém, os 
recursos para a efectivação dessa ideia. O inquérito realizado no reinado de D. Pedro II revela 
a extrema pobreza da vila. Muita gente emigrava e o número de óbitos excedia o dos 
nascimentos. 

 

A barra com a contínua e inelutável deslocação para o sul do areal, tinha ido parar a alturas de 
Mira (1756). A população estava reduzida a 3500 hab. com 900 fogos. Umas obras começadas 
em 1780 pelo italiano João Iseppi, foram suspensas em virtude do parecer desfavorável do 
matemático Monteiro da Rocha, que por ordem de D. Maria as inspeccionou. Foi então o 
problema entregue a Estevão Cabral, padre afamado pela realização do encaneamento do rio 
Mondego. Porém o empreendimento por ele aprovado não foi feliz; em 1797 um temporal 
destruiu e assoreou tudo o que havia sido feito com o dispêndio de 40.000 cruzados. 

 

Perante as condições cada vez mais penosas de existência da cidade (Aveiro, em plena 
decadência, fora elevada em 1759 a essa categoria pelo Marquês de Pombal) devastada em 
1799 por uma epidemia e meio inundada, foram incumbidos (1802) de estudar o problema da 
reabertura da ria os peritos Reinaldo Oudinot e Luís Gomes de Carvalho, que optaram pela 
construção da barra artificial, já sugerida muitos anos antes pelos holandeses. As obras da 
construção de dois molhes (com as cantarias das muralhas, para o efeito demolidas), um 
encostado à Gafanha, (apenas interrompido por uma abertura de 5 m de largura, chamada a 
cambeia) e outro ao norte foram coroadas de êxito. 

 

Efectuou-se a abertura da ria em 3 de Abril de 1808. A saída impetuosa das águas cavou um 
canal de 264 m de largura e de 4 a 6 m de profundidade. Assim ficou aberta a Barra Nova .  

 



 
Figura 1 – Entrada da Barra no inicio do século XIX 

 

 

No século corrente o assoreamento da ria e da sua comunicação com o mar exigiu novos 
trabalhos, que foram objecto de estudos demorados e mui tas controvérsias, havendo-se 
optado oficialmente em 1927 pela solução proposta por João Henrique von Haffe, posta em 
execução entre 1932 e 1936. Construíram-se novos diques reguladores coma a extensão de 
1750 m, e a largura do canal à entrada, de 300 m.  

( in notas de Marques Gomes, Rocha e Cunha e Amorim Girão ) 

 

 

 
Figura 2 – Barra de Aveiro em 1960 – Molhes Norte e Sul  

 



Hoje o Porto de Aveiro, servido por esta barra, desempenha um papel fundamental no 
desenvolvimento económico da zona centro País e até do centro de Espanha, funcionando 
como porto de “short sea shipping” em franco crescimento. 

 

2 – MOLHE NORTE 

 

O Molhe Norte é, de entre as estruturas de abrigo do porto a de maior importância, e também a 
mais susceptível, essencialmente devido ao facto de a sua orientação e localização lhe 
provocarem a maior exposição à ondulação predominante na costa ocidental portuguesa. 

 

Durante a década de 80 foi lançado um concurso publico para o prolongamento do molhe norte 
numa extensão de cerca de 537 m. Esta obra que enraizava na cabeça do antigo molhe era 
constituída por um molhe de enrocamentos encimado por uma superestrutura de betão, sendo 
o manto principal de protecção constituído por tetrápodos de 25 toneladas na cabeça e parte 
do extradorso, passando na zona mais recuada a tetrápodos de 15 toneladas. 

 

Pela sua relativa inacessibilidade, durante cerca de 16 anos esta estrutura não conheceu 
qualquer intervenção de manutenção, apesar de já desde 1996 apresentar danos evidentes na 
sequência de temporais que assolaram a costa no final do ano de 1995 e início de 1996, 
observando-se então a rotura do manto de tetrápodos de 25 toneladas numa extensão de 
aproximadamente 20 metros. Posteriormente durante o inverno de 1997/98, devido á forte 
ondulação que se fez sentir, o molhe sofreu novo acidente com a rotura de mais de 47 metros 
do corpo do molhe e desmoronamento do farolim de sinalização da entrada da barra. 

 

 

 
Figura 3 – Estado do molhe em Abril de 1997 

 



3 – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO A CONCURSO 

 

Neste contexto é lançado pelo Instituto Marítimo – Portuário (  I.M.P. ) em 1998 o concurso 
para a execução da empreitada de “Reacondicionamento do Molhe Norte do Porto de Aveiro”, 
com base num projecto datado de Fevereiro de 1997 e  prazo de execução de trinta meses.   

 

 

 

 
Figura 4 – Área de intervenção 

 

 

 

O projecto a concurso preconizava a reconstrução da cabeça e do corpo do molhe numa 
extensão de cerca de 67 metros e o reperfilamento dos mantos de protecção em cerca de 470 
metros. No reperfilamento   dos mantos de protecção previa-se a manutenção dos perfis da 
obra original e na zona reconstruir foi considerado um manto de antiferes de 40 toneladas na 
cabeça e numa extensão de 33 metros do corpo do molhe, sendo na restante extensão 
prevista a reconstrução do manto em tetrápodos de 25 toneladas ( conforme figura 7 ). 

 

 

Para o calculo do peso dos blocos dos mantos resistentes o projectista recorreu á formula de 
Hudson, admitindo uma altura de onda significativa de Hs = 7.0m, tendo na cabeça calculado 
um peso de 35 toneladas, optando por blocos antifer de 40 toneladas, enquanto que para o 
corpo do molhe, apesar de os cálculos apontarem para um peso de 32 tons, optou por blocos 
tetrápodos de 25 toneladas. Quanto á implantação da obra o projectista optou por manter a 
original. 

 

 

 

 

 

 



 4 – ADJUDICAÇÃO E INICIO DOS TRABALHOS 

 

No seguimento do concurso a empreitada é adjudicada a Irmãos Cavaco, S.A. , tendo sido o 
contrato e consignação celebrados em Dezembro de 1998. 

Aquando da entrada em obra, em Janeiro de 1999, a destruição tinha progredido mais 20 
metros ( Figura 5 ), totalizando assim cerca de 87 metros, estando a grande maioria dos 
materiais provenientes da destruição  nas imediações do canal da barra, colocando em perigo 
o normal funcionamento do Porto de Aveiro, tornando imperiosa uma célere intervenção, numa 
altura em que a destruição progredia aceleradamente. 

 

 

 
Figura 5 – Estado do molhe no inicio de 1999 

 

 

Não se tratando de uma empreitada tecnicamente complexa, no entanto desde logo se revelou 
de difícil execução, quer pela sua localização e consequente exposição ás condições de 
agitação marítima, quer pelo avançado estado de degradação em que se encontrava toda a 
estrutura, vitima de sucessivas destruições, já bem diferente daquele que tinha presidido á 
concepção do projecto. 

 

 

5 – SOLUÇÃO ALTERNATIVA 

 

Já em sede de execução da empreitada Irmãos Cavaco S.A. promoveu uma alteração ao 
projecto execução baseada em estudos de modelo tridimensional reduzido ensaiados no LNEC 
( Figura 6 ). 



 
Figura 6 – Ensaio tridimensional em modelo reduzido, LNEC 

 

Tendo em conta que as condições encontradas no inicio da empreitada não eram já as 
mesmas que presidiram á execução do projecto inicial, devido á progressão da destruição do 
corpo do molhe que implicavam o aumento da zona tida como a reconstruir, e logo a oneração 
do valor da empreitada, a revisão do projecto era de facto necessária. 

 

A alteração promovida por Irmãos Cavaco S.A. consistia essencialmente no prolongamento 
dos cubos Antifer de 40 toneladas, inicialmente previstos somente para a zona mais solicitada ( 
zona da cabeça ), para toda a zona a reconstruir, substituindo assim todos os tetrápodos de 25 
toneladas, e grande parte dos de 15 toneladas, exceptuando aqueles considerados na zona a 
reperfilar ( Figura 8 ). 
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Figura 7 – Planta do projecto inicial 
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Figura 8 – Planta da proposta alternativa 

 

 

 

 

A alteração preconizada apresentava claramente vantagens como: 

 

- O cumprimento integral do dimensionamento teórico dos blocos do manto 
resistente segundo a formula de Hudson, ao contrário do que acontecia no 
projecto base. 

- Homogeneização da solução de protecção do manto na zona a reconstruir que 
seria feita exclusivamente com blocos Antifer de 40 toneladas; 

- A estrutura ficaria globalmente reforçada pois prolongar–se–ia os blocos dos 
perfis mais solicitados ( rotação da cabeça ) até zonas mais recuadas do molhe; 

- Substituir-se-iam blocos hidraulicamente sofisticados, como são os tetrápodos, 
por peças mais robustas, com igual eficiência mas com fiabilidade acrescida em 
termos de integridade estrutural, nomeadamente a longo prazo; 

-  Como este projecto alternativo visava toda a zona a reconstruir, incluía também 
a zona destruída posteriormente á execução do projecto, cerca de 20 metros, 
eliminando estes trabalhos a mais e logo implicaria uma economia para o dono 
de obra. 

 

 

Apesar do parecer favorável do LNEC e das vantagens encerradas nesta solução, a sua 
promoção junto do Dono de Obra não se revelou fácil, tendo sido algumas das tarefas 
necessárias á sua realização  difíceis de concretizar, tendo o empreiteiro desde logo que 
assumir a total paternidade do projecto e consequentemente todas as responsabilidades, de 
uma solução que em primeira analise deveria ter presidido á concepção geral da intervenção. 



6 – EXECUÇÃO 

 

Desde cedo esta empreitada revelou algumas das suas dificuldades, essencialmente ligadas á 
dificuldade de programação dos trabalhos devido ás inconstantes condições de agitação 
marítima.  

De facto os imprevisíveis “humores” do Atlântico dificultavam a definição e cumprimento do 
programa de trabalhos, agravado pelo facto de as informações sobre as condições de agitação 
marítima na nossa costa serem escassas e pouco exactas, facto incompreensível numa altura 
em que a disponibilização e acesso a dados se tornou tão simples.  

 

 

6.1. – PRÉ-FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BLOCOS  

 

O projecto alternativo previa o fabrico e colocação de 1975 blocos Antifer de 40 toneladas e 
718 tetrápodos de 15 toneladas para a zona a reconstruir, bem como de 677 tetrápodos de 15 
toneladas para a zona a reperfilar. 

A mobilização de uma central de betão com uma capacidade de produção de 60 m3 / hora, bem 
como a criação de uma eira de pré-fabricação de grande capacidade, impuseram um ritmo de 
produção de cerca de 250 m3 / dia, incluindo operações de cofragem e descofragem. 

 

 

 
Figura 9 – Zona de pré-fabricação 

 

Para os trabalhos de colocação dos blocos encontravam-se mobilizadas as gruas Manitowoc 
3100 ( na carga ) , Manitowoc 2250 ( na colocação), estando o transporte a cargo de três 
tractores equipados com galeras planas. 



6.2. – TRABALHOS DE DRAGAGEM 

 

O projecto previa a dragagem/remoção de 174.000 m3 de tetrápodos, enrocamentos e areia na 
cabeça e corpo do molhe destruídos, numa zona compreendida entre o ultimo bloco intacto da 
superestrutura e a antiga cabeça do molhe, alargando para o interior do canal cerca de 80 
metros, local onde as cotas dos fundos se precipitavam para a – 22,00 Z.H., estando as cotas 
finais de dragagem previstas entre o – 6.00 Z.H. e o – 8.00 Z.H.. 

No seguimento das sucessivas destruições o material daí resultante encontrava-se depositado 
no alinhamento do antigo molhe e no seu intradorso em direcção ao canal navegável.  

 

 

 
Figura 10 – Imagem da cabeça e zona a dragar 

 

 

Aquilo que se adivinhava como um trabalho de difícil execução, desde cedo excedeu as 
expectativas revelando-se uma tarefa hercúlea. 

A grande exposição ás condições de agitação marítima da zona, aliada ás características dos 
materiais a dragar, dificultavam de sobremaneira a execução destes trabalhos. 

De facto, o material encontrado incluía uma extensa granulometria e diversidade de materiais, 
incluindo varias granulometrias de enrocamento até ás 12 toneladas, tetrápodos de 25 e 15 
toneladas, areias e blocos da antiga superestrutura, tudo intensamente compactado pela acção 
da agitação, o que desde logo implicava o uso de equipamento de elevada capacidade de 



penetração, inviabilizando o uso de equipamentos como por exemplo gruas equipadas com 
grabs. 

O uso de explosivos para a desagregação dos materiais revelou-se também ineficaz, uma vez 
que se tratava de material não homogéneo e desagregado, que impossibilitava a furação e não 
permitia a propagação da onda de choque tirando eficiência ao explosivo, tendo este método 
sido unicamente utilizado na demolição dos blocos da superestrutura. 

Aquela que parecia a aproximação mais viável era o recurso a escavadoras de grande 
capacidade, complicada no entanto pela grande sujeição da zona á agitação marítima, bem 
como as cotas que eram necessárias atingir ( - 8.00 Z.H. ) 

Resistindo à tentação de considerar estes trabalhos como inexequíveis, Irmãos Cavaco teve de 
recorrer á mobilização de uma vasta gama de equipamento de grande capacidade, algum 
estrangeiro, uma vez que equipamento com as características necessárias não se encontrava 
em Portugal. 

Optou-se pelo aluguer de uma draga “dipperdredger” Holandesa, equipada com uma 
escavadora Liebherr  994, com um alcance de 22 metros, um balde de 5,7 m3, considerada na 
altura a máquina com maior capacidade de penetração da Europa ( aprox. 70 tons) , montada 
sobre uma plataforma de 43 x 8 metros. 

Para o apoio em terra encontravam-se mobilizados: 

Grua Manitowoc 2250 ( 300 tons ), grua Sennebogen 6100 ( 100 tons ), escavadora Liebherr 
954, escavadora Fiat – Hitachi 600, 3 dumpers Volvo A35 ( 15 m3). 

 

 

 
Figura 11 – Equipamento mobilizado para os trabalhos de dragagem 

 

 



Graças ao enorme esforço humano e material esta tarefa critica no desenrolar da empreitada 
foi cumprida integralmente, permitindo o avanço dos restantes trabalhos.  

 

 

7. – ALGUMAS CONCIDERAÇÕES 

 

Ultrapassadas algumas das dificuldades, a empreitada foi executada de acordo com o projecto 
variante do empreiteiro, tendo sido concluída dentro do prazo em Junho de 2001, mas acabada 
a empreitada não se acabaram no entanto as preocupações quanto á integridade da estrutura.  

 

 

 
Figura 12 – Aspecto da cabeça na fase final dos trabalhos 

 

 

De facto, ao longo da execução da empreitada observaram-se alguns factos que suscitam 
preocupações, de que se destacam: 

 

Sucessivos levantamentos revelam que as profundidades em frente á obra têm aumentado 
significativamente num curto espaço de tempo, a curva batimétrica – 10.00 Z.H. que no inicio 
da década de 80 se encontrava a cerca de 600 metros da extremidade do molhe, encontra-se 
actualmente a menos de 300 metros, o que pode indiciar um aumento significativo das alturas 
de ondas que incidem na obra e logo da sua energia, colocando em questão o 
dimensionamento originalmente previsto. 

 

Por outro lado um acompanhamento da dinâmica sedimentar na área, também através de 
levantamentos topo-hidrográficos periódicos, revelou a existência de zonas fortemente 
erodidas ( profundidades superiores á cota – 20.00 Z.H. ), alarmantemente próximas da 



fundação do talude, ao longo de praticamente todo o intradorso da obra ( aproximadamente 
500 metros ). Este acompanhamento durante os 30 meses de execução demonstrou também 
que a tendência destas zonas profundas é aproximarem-se da fundação do talude e 
aumentarem em profundidade. 
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Figura 13 – Perfis de levantamentos de uma zona do intradorso da cabeça   

 

 

Tendo já durante a execução sido necessárias várias intervenções em zonas que já tinham 
sido dadas como concluídas, devido a escorregamentos do talude. 

 

 

8 – CONCLUSÕES 

 

Esta empreitada veio naturalmente evidenciar aquilo que muitos já conhecem e já viveram: 

 

a) A dificuldade de monitorizar o comportamento destas estruturas leva muitas vezes a 
que não se realizem operações de manutenção que normalmente resulta em acidentes 
com elevados custos; 

b) O pesado processo técnico–administrativo que decorre até ao lançamento de uma 
empreitada é cada vez mais complicado e lento, tendo neste caso demorado cerca de 
três anos elevando fortemente a factura a pagar; 

c) Ainda assim a empreitada arrancou sem um levantamento hidrográfico da zona 
destruída, de facto bastante difícil de realizar, e sem que a solução estrutural fosse 
ensaiada em modelo reduzido, o que só aconteceu posteriormente por iniciativa d o 
empreiteiro. 

d) Neste processo burocraticamente intricado, é natural que se procurem soluções 
expeditas, quase sempre pouco discutidas e muitas vezes inadequadas, assim: 

 

− Uma eventual correcção da implantação teria provavelmente contornado 
significativamente as dificuldades de construção, mas certamente teria também 
alongado o processo de discussão, de desfecho incerto, com autoridades 
portuárias, pilotos,  capitania, ambiente, etc. 

− A realização de ensaios em modelo reduzido poderia ter optimizado a solução, 
mas provavelmente não contaria igualmente com o progresso dos danos e a 



quase impossibilidade de recuperar tétrapodos intactos, para as zonas a 
reperfilar, como veio a acontecer. 

− Uma investigação, apoiada nomeadamente em modelos matemáticos, poderia 
ter induzido os decisores a levarem mais longe a intervenção, nomeadamente a 
incluírem na empreitada a estabilização aos fundos  nas zonas adjacentes ao 
tronco do molhe, no entanto certamente que aumentariam as dificuldades para a 
mobilização de recursos financeiros acrescidos. 

 

 

e) Numa zona que se sabe de intensa exploração de areias, é imperativo controlar 
periodicamente, através da criação de um programa de monitorização, a dinâmica 
sedimentar desta zona e a forma como se vai processando a erosão junto á fundação 
do talude interior da obra, para que assim se possa tirar conclusões quanto aos agente 
responsáveis por este fenómeno e se possa manter em constante observação o estado 
em que se encontra a banqueta onde apoia o manto resistente, salvaguardando assim 
a integridade de uma estrutura que se sabe de reconhecido valor para o Porto de 
Aveiro. 


