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RESUMO

A Intervenção projectada para criar o Núcleo de Pesca a Sul do Sector Comercial do
Porto da Praia, envolve um conjunto diversificado de obras, que engloba a construção
de várias estruturas acostáveis, dois tipos distintos de obras de alagem, dragagens e
quebramento de rocha submersa. Está ainda incluída a execução de um molhe de abrigo
e a criação de um terrapleno à custa da construção de um aterro. Ver Figura 1.
O Porto da Praia encontra-se bem protegido das tempestades que mais frequentemente
assolam as instalações portuárias e que são provenientes dos rumos SSW-NNW, que
totalizam quase 70% das ocorrências.
No entanto, tempestades com rumos NEE-ESE as ondas entram na bacia portuária
praticamente sem se refractarem, mas felizmente a sua periodicidade é bastante baixa,
não atingindo mais que 3 a 4% das ocorrências.
O molhe de abrigo de taludes que foi projectado, e está a ser construído, tem como
função principal proteger o novo Sector de Pesca da agitação com rumos provenientes
basicamente destes quadrantes, que são os que mais directamente afectam as
instalações.
Em Fevereiro deste ano, quando o molhe se encontrava a meio da sua construção, o
Porto da Praia (tal como todo o Grupo Central do Arquipélago) foi assolado por uma
tempestade muito violenta, gerando ondas com Hs=8,4m e Hmax=15,1m, registadas na
bóia ondógrafo instalada em águas profundas ao largo do Porto da Praia da Vitória.
Para além das características anormais da ondulação que teve um período de retorno à
volta dos 50 anos, também o rumo da mesma foi proveniente de quadrantes muito
pouco frequentes (quadrante E).
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Legenda
1 : Cais de descarga/aprestamento;
2 : Cais de estacionamento;
3 : Rampa varadouro;
4 : Doca de pórtico de alagem;
5 : Cais de aprestamento;
6 : Molhe abrigo;
7 : Molhe principal existente.
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Figura 1: Planta de Implantação

1- INTRODUÇÃO
A zona de intervenção onde se localizam as obras marítimas do sector de pesca do Porto
da Praia na ilha Graciosa é normalmente bastante abrigada já que fica implantada dentro
do perímetro da bacia portuária, que se encontra protegida das tempestades mais
frequentes, pelo molhe principal do porto da praia, o qual foi alvo de importantes obras
de reabilitação no final da década de 90.
As obras marítimas do sector de pesca, que agora se encontram em fase de conclusão,
abrangeram a construção de um molhe de abrigo (tipo quebramar de taludes), três
estruturas acostáveis (muros cais de gravidade), duas estruturas de alagem (rampa
varadouro e doca de pórtico), uma retenção de aterros que permitiu a constituição de um
novo terrapleno de apoio, isto tudo para além de ainda da execução de dragagens gerais
e de construção.
Apesar de todas as medidas cautelares implementadas durante a construção,
nomeadamente no que diz respeito a prioridade dada as obras de abrigo e ao avanço
destas de forma controlada, isto é, nunca deixando troços de molhe executados muito
desprotegidos, a tempestade que ocorreu a 26 e 27 de Fevreiro afectou significativmente
os trabalhos em curso, só não tendo consequências de maior amplitude porque foram
atempadamente tomadas medidas de protecção adicionais (logo que as informações
meteoreologicas indiciaram um agravemento do estado do mar).
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Foi ainda danificado o muro da Avenida Marginal, o qual teve de ser reconstruído numa
extensão de mais de 40m, à custa de um novo muro de betão, mas agora com as
fundações protegidas contra este tipo de erosão, que provocou a queda do mesmo, na
zona do areal que serve como principal praia de banhos do concelho e até da própria
Ilha.
Esta comunicação tem como objectivo principal dar a conhecer não só a tempestade que
ocorreu, mas também as consequências da mesma, e ainda os processos construtivos
adoptados na execução das obras marítimas. Nelas foram utilizados os equipamentos
mais adequados não só atendendo aos riscos inerentes à construção destas obras, tendo
em consideração as condições locais, mas também para a qualidade das mesmas,
garantindo a segurança de pessoas e bens e ainda com respeito pelo ambiente, como
será convenientemente explicado nesta Comunicação.
2 – OBRAS EXECUTADAS NO DECORRER DA EMPREITADA
A intervenção projectada teve como objectivo a criação de uma bacia portuária dedicada
ao Sector de Pesca e que se localiza imediatamente a Norte da zona balnear e a Sul do
Sector Comercial do Porto da Praia.
As obras a construir no âmbito desta Empreitada foram as seguintes:
•
•

Obras de Abrigo
Molhe de taludes com 225m de extensão, protegido exteriormente com um
manto de tetrápodes de 150 kN.
Estruturas acostáveis
Cais de descarga/aprestamento com 58m de frente acostável e cotas de serviço
de -3,0mZH com infrastrutura constituída por colunas de blocos I de betão
simples;
Cais de estacionamento/Abastecimento com 40m de frente acostável e cotas de
serviço entre -3,0mZH e -3,5mZH com infrastrutura constituída por aduelas de
betão armado.
Cais de aprestamento com 30m de frente acostável e cotas de serviço de
-3,5mZH com infrastrutura constituída por colunas de blocos I de betão simples.

•

Estruturas de Alagem
Rampa varadouro com 14,5m de largura, inclinação de 10% e com o pé à cota
-1,5mZH, constituída por lajetas de betão armado.
Doca de pórtico de alagem com 15,0m x 5,5m e cotas de serviço de -3,50mZH
com infrastrutura constituída por aduelas de betão armado.

•

Dragagens
Dragagens gerais de terreno arenoso (4.500 m3).
Quebramento de rocha (3.500 m3)
Dragagem de fundação das obras
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•

Movimento de terras
Construção de um terrapleno envolvendo um volume de aterro de 10.000 m3.
Pavimentação do terrapleno numa área de 2.000 m2 em lajetas de betão armado.

2.1 – Sequência construtiva
Face às condições existentes, a OFM avançou com os trabalhos arrancando em
simultâneo com a exploração da pedreira para dar inicio à construção do Molhe de
Abrigo e à pré-fabricação das peças de betão simples e de betão armado, destinadas às
estruturas de acostagem e de alagem.
Entretanto, como já foi referido, já se terá iniciado a exploração da pedreira que iria
fornecer os enrocamentos e as britas destinadas à obra.
À medida que o molhe foi avançando e ainda antes de se entrar na construção do troço
corrente, isto é, com o troço do enraizamento que antece a curva em execução,
procedeu-se ao arranque dos trabalhos de construção do cais de
Descarga/Aprestamento.
O normal desenvolvimento dos trabalhos foi assim a execução sequencial dos cais de
Estacionamento e Abastecimento e das Estruturas de Alagem (Doca de Pórtico e Rampa
Varadouro).
Como a OFM se propôs utilizar uma grua de rastos de 170 tons para a construção das
estruturas de Acostagem e Alagem e uma grua de rastos de 270 tons para a construção
do Molhe, houve quase sempre em simultâneo, trabalhos em execução no molhe e nos
Cais/Estruturas de Alagem.
A excepção a esta regra foi a construção do Cais de Aprestos, efectuada com a grua de
270 tons que trabalha sobre o molhe, já que este cais está implantado no troço terminal
do Molhe e no intradorso do mesmo, junto à cabeça desta obra de abrigo.
À medida que o cais foi ficando em condições de receber os seus prismas de alívio a
actividade subsequente era o completamento do aterro no tardoz, já que para iniciar a
execução desse cais, teve que ser construído inicialmente um troço de aterro em
material pétreo, que permitiu que o mesmo se mantivesse estável, para sobre ele circular
a grua de 170 tons, que deu apoio à construção das infra-estruturas dos cais e das
estruturas de alagem.
O resumo do planeamento que é apresentado a seguir permite compreender melhor a
sequência construtiva acima descrita.
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Resumo das principais actividades produtivas
O Projecto prevê a construção de um número diversificado de estruturas, conforme
descrito no ponto 2, as quais envolveram a execução de um vasto conjunto de
actividades.
Estavam assim previstas a execução das seguintes actividades principais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pré-fabricação de tetrápodes de 150 kN;
Pré-fabricação de aduelas de betão armado;
Pré-fabricação de blocos I de betão simples;
Colocação de um prisma de enrocamento de fundação das aduelas e dos blocos I dos
cais e respectiva regularização;
Colocação das aduelas e enchimento das células das mesmas com betão “in situ”;
Colocação de blocos I e enchimento dos poços entre colunas com enrocamentos
classificados;
Execução dos prismas de alívio dos cais com enrocamento TOT;
Construção do núcleo do molhe em enrocamento TOT;
Execução de um talude de protecção exterior com submantos de enrocamentos
revestidos com um manto de tetrápodes de 150 kN, no troço corrente e cabeça,
enquanto que no enraizamento esse manto de protecção exterior é constituído por
enrocamentos de 10 a 30 kN e 60 a 90 kN;
Construção da superestrutura de betão armado “in situ”, para solidarização das
colunas de aduelas e das colunas de blocos I e constituição do muro cortina de
protecção do terrapleno da bacia interior e do cais adjacente;
Instalação de tubagens para enfiamento das futuras redes técnicas;
Instalação dos acessórios de cais (cabeços de amarração, escadas, argolas e
defensas);
Aterro e pavimentação.

3 – PROCESSOS CONSTRUTIVOS ADOPTADOS
3.1 – NOTA INTRODUTÓRIA

As condições existentes na zona de intervenção, com especial realçe para a exiguidade
do espaço disponível na bacia portuária e as deficientes condições de abrigo para o
equipamento marítimo, quando a ondulação entrasse no porto, levaram a OFM a optar
claramente pela execução dos trabalhos exclusivamente por via terrestre.
De facto, apesar de ser necessário o recurso a gruas de grande capacidade, esse
investimento trazia inevitáveis vantagens para a segurança da obra, libertando-nos em
grande parte da influência das condições metereológicas, nomeadamente a agitação
marítima, a qual penaliza, como se sabe, em muito maior escala os equipamentos
flutuantes.
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3.2 – ESQUEMAS CONSTRUTIVOS
Nas páginas seguintes serão apresentados de forma esquematica os processos
construtivos dos principais tipos de obra executados pela OFM nesta Empreitada.
São de realçar alguns aspectos importantes em cada um das obras ou actividades
executadas.
3.2.1 - Pre-fabricação de tetrapodos, aduelas e blocos de cais
Esta actividade foi realizada utilizando cofragens metálicas posicionadas sobre eira de
betão, entretanto preparada para o efeito, sendo as betonagens realizadas por descarga
directa do betão dos camiões da betoneira e também com recurso a grua automóvel.
Para movimentar as cofragens e as peças pre-fabricadas, utilizámos um pórtico electrico
de 50 toneladas que também procedia ao carregamento dos pre-fabricados sobre camião
e / ou plataforma que os levavam até ao local de colocação.

3.2.2 – Molhe de Abrigo
Colocação do enrocamento no Molhe
Propomos executar esta obra por via terrestre, avançando do enraizamento para a cabeça
do molhe.
Assim, a OFM propôs-se trabalhar sobre uma plataforma a criar à cota +2,50mZH, por
descarga directa dos camiões que transportavam o enrocamento TOT a colocar no
núcleo do molhe (Figura 2).
O avanço deste núcleo foi executado de forma controlada para não deixar grandes
extensões da obra demasiado expostas à agitação incidente (Figura 3)
Assim, como filosofia a OFM propôs que a distância entre os troços só com TOT e os
que já se encontram revestidos com os submantos, não fosse superior a 20m.
O mesmo princípio seria adoptado para a distância entre os troços que se encontram
protegidos com os submantos e os que já estavam revestidos com os mantos definitivos.
Estes princípios foram adoptados, quer para os taludes interiores, quer para os taludes
exteriores.
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Figura 2: Molhe de abrigo – Perfil transversal

Figura 3: Molhe de abrigo – Alçado longitudinal

Assim, os revestimentos de enrocamentos classificados colocados na protecção do
núcleo do molhe, foram executados com a grua de rastos de 270 tons, a qual era
abastecida sobre a plataforma do núcleo do molhe que, como atrás foi referido se
situava à cota +2,50mZH.
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O que atrás foi referido, diz respeito à construção do núcleo e das protecções com
enrocamento.
Os processos construtivos que adoptámos, baseavam-se no fornecimento de materiais a
colocar no molhe, através de camiões ou plataformas que abasteciam a grua de 270 tons
que os colocava nos perfis, de acordo com o projecto.
As actividades a executar tinham sempre o apoio de uma giratória para regularizar os
taludes dos materiais basculados directamente, de acordo com o projecto.
A sequência construtiva adoptada foi a de executar a obra de acordo com o projecto
deixando por completar os remates das protecções contra o muro cortina a construir na
parte final, quando se estivesse a concluir a intervenção nesta parte da Empreitada.
Assim, a última parte desta frente de trabalhos (molhe) foi executada em recuo da
cabeça para o enraizamento, já que à medida que ia sendo betonada a viga de
coroamento (muro cortina) com grua automóvel, a grua de rastos de 270 tons procedia à
colocação dos restantes enrocamentos e os tetrápodes dos mantos de protecção contra
esse muro cortina.
No ponto seguinte vamos explicar como procedemos à colocação dos tetrápodes.

Colocação de tetrápodes
À medida que os trabalhos de execução do núcleo e dos submantos foram avançando e
sempre que havia uma área disponível numa extensão não superior a 15 ou 20 m, com
os perfis já aprovados, interrompia-se estas operações e procedia-se a colocação dos
tetrápodes de acordo com a malha que foi estabelecida, tendo em atenção a bibliografia
da especialidade, nomeadamente a que foi publicada pela SOTRAMER e ainda a
densidade exigida no Caderno de Encargos.
A colocação dos tetrápodes foi acompanhada sistematicamente pela equipa de
topohidrografia e pela equipa de mergulhadores, neste último caso quando as peças
foram colocadas abaixo da linha de água.
O equipamento que procedeu à colocação dos tetrápodes é a grua Manitowoc de 270
tons e para o seu posicionamento foram utilizados estropos, como recomenda o
SOTRAMER.
Este procedimento foi utilizado ao longo de toda a intervenção a realizar no extradorso
do Molhe onde o manto é constituído por tetrápodes.
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Ilustração 1: Colocação dos tetrápodes

Construção da superestrutura e completamento da protecção exterior
A construção da superestrutura do Molhe cais foi realizada a partir da cabeça para o
enraizamento, como atrás foi dito, procedendo à betonagem por troços com 10 m de
comprimento com descarga directa dos baldes de betão suspensos da Grua automóvel e
sendo o produto fornecido por camiões betoneira e o betão colocado devidamente
vibrado por uma equipa de pessoal especializado.
Entretanto a grua de rastos de 270 tf manteve-se junto ao troço que estava a ser
betonado, para completar o perfil da protecção exterior, de acordo com o projecto, vindo
a recuar já com a obra completa, em direcção ao enraizamento.
Deve referir-se que os tetrápodes iam sendo armazenados na berma do manto de
protecção de modo a que o completamento do perfil se processava com o maior
rendimento possível.
3.2.3 – Estruturas acostáveis
Escavações e Dragagens de construção
Para a execução desta actividade OFM utilizou uma giratória PC 340 e uma grua de
rastos de 170 ton. Os materiais foram dragados com a grua de 170 tons, que os
depositou sobre o aterro onde a mesma se encontrava estacionada para a giratória os
carregar em camião que transportará esses produtos dragados a vazadouro. (Figura 4)
Os produtos das escavações, que se destinavam a futura utilização nos aterros, eram
carregados em camiões e transportados a stock sendo levados a vazadouro os restantes.
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Figura 4: Dragagem para a construção do cais de descarga

Colocação de enrocamento de fundação do cais e respectiva regularização
Uma grua de rastos de 170 ton colocada sobre o aterro no tardoz do cais procedeu à
colocação com balde tipo “orange-peal” do enrocamento de fundação das aduelas ou
dos blocos I, operação devidamente controlada por uma equipa de mergulhadores
apoiada pela equipa de topo-hidrografia, que foi regularizando com rachão e brita a
superfície de assentamento dos blocos pré-fabricados (Aduelas e Blocos I). Ver Figura
5.
Para a grua poder trabalhar sobre a plataforma do aterro no tardoz dos cais, o aterro foi
protegido com enrocamento.

Figura 5: Regularização do fundo para a construção do cais do cais de descarga
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Colocação de blocos e das aduelas e enchimento das células destas
A grua de rastos de 170 tf que deu apoio à colocação das aduelas (Figura 6) procedeu
também ao enchimento das células das mesmas com betão, colocado com baldes que
descarregavam o mesmo em tubo “tremie”.
À medida que as células iam sendo preenchidas, a grua de 170 tf colocava blocos de
cais no topo das colunas de aduelas já cheias para realizar a sobrecarga.

Figura 6: Colocação de blocos e aduelas

Colocação de blocos I, enchimento dos poços e enrocamento no tardoz
A grua de rastos de 170 ton que deu apoio à colocação dos blocos I procedeu também
ao enchimento dos poços (Figura 7) entre colunas desses blocos com enrocamentos
classificados utilizando um balde tipo “orange-peal”

Figura 7: Enchimento de poços
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Superstrutura dos cais
Para executar esta actividade betonamos as vigas de coroamento dos cais com grua
automóvel. Ver Figura 8.

Figura 8: Superstrutura

Uma equipa especializada de carpinteiros e pedreiros procedeu à colocação das
cofragens e à vibração e acabamento do betão a colocar nas superestruturas, sempre
com o apoio da grua automóvel
.
3.2.4 – Obras de Alagem
Rampa Varadouro
Á semelhança dos restantes obras também a rampa varadouro foi executada por via
terrestre, procedendo à dragagem de construção da vala de assentamento de blocos de
base, com os meios já indicados nos pontos anteriores, isto é, a grua de rastos de 170
ton e a rectro-escavadora giratória de rastos PC340.
Para a execução das actividades subsequentes instalámos num terrapleno a partir do
qual se procedia à colocação dos blocos de pé de rampa, entretanto pré-fabricados, com
uma grua de 170 ton, após criação da base de enrocamento com apoio da equipa de
mergulhadores.
A fase seguinte foi a execução do talude de apoio do prisma de enrocamento para
suporte das lajetas entretanto pré-fabricadas, com a rectro-escavadora giratória de
rastos.
A equipa de mergulhadores procedeu de seguida à regularização do enrocamento e à
colocação das lajetas de betão pré-fabricado.
A partir das cotas definidas no projecto foram executadas as lajes betonadas “in situ”,
sendo o betão descarregado directamente das autobetoneiras por um balde que seria
movimentado por uma grua automóvel, após uma equipa de armadores de ferro e
carpinteiros ter procedido à colocação das cofragens e das armaduras.
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Figura 9: Rampa Varadouro

Doca do Pórtico de Alagem
Esta estrutura é em tudo idêntica à de um cais, pelo que os processos construtivos
propostos para os primeiros, se aplicavam integralmente a este último (Figura 10 e Figura
11).
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DOCA DO PORTICO
DE ALAGEM

Figura 10: Doca do pórtico de alagem (a)
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Figura 11: Doca do pórtico de alagem (b)

3.2.5 – Obras de Contenção de Aterros (Retenção Marginal)
•

Colocação de enrocamento TOT no núcleo

Assim, à medida que foram sendo obtidos troços por dragagem da vala de
encastramento da estrutura da retenção, que eram aprovados pela Exma. Fiscalização,
foi basculado o enrocamento TOT directamente pelos camiões.
Uma giratória deu apoio na regularização da plataforma e crista do talude.
Para regularizar os taludes de basculamento e conseguir colocá-los de acordo com o
projecto, a giratória procedeu à execução deste trabalho.
A colocação de cércea ao longo do talude, permitiu que, para além do controlo topo
hidrográfico que sistematicamente foi implementado, tivesse sido efectuado com a
maior facilidade e em simultâneo o respectivo controlo visual.
•

Colocação de enrocamento de 10 a 30 kN destinados ao manto exterior da
retenção

Este tipo de enrocamento foi colocado sobre o prisma de TOT do núcleo, e constituiu
um manto de protecção, em enrocamento de 10 a 30 kN.
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Para efectuar a execução deste manto em 2 camadas, foi efectuado o basculamento do
enrocamento junto à zona que está a ser protegida, no coroamento do talude, para a
seguir a grua de 170 ton, proceder à colocação em perfil, de acordo com o projecto

4 – Tempestade de 26 e 27 de Fevereiro de 2005
4.1 – Introdução
A tempestade que ocorreu entre 26/Fev. e 27/Fev. do corrente ano de 2005, afectou
visivelmente alguns dos Portos do Grupo Central do Arquipélago dos Açores,
nomeadamente aqueles que estão mais expostos à agitação com os rumos que foram
registados para este temporal, Direcção 86º (E), como é o caso do Porto da Praia da
Vitória na Ilha Terceira e do Porto da Praia na Ilha Graciosa, com a particularidade de
ambas as infra-estruturas Portuárias estarem a ser alvo de intervenções importantes, no
momento em que o fenómeno natural ocorreu.
As consequências do temporal nas zonas mais expostas das Ilhas Terceira e Graciosa,
(Costa E de ambas) evidencia claramente estarmos em presença de um evento com
características pouco usuais, em termos da sua frequência, e da sua violência.
4.2 – Previsão do tempo e medidas cautelares implementadas
Fruto das previsões meteorológicas recolhidas no dia 25/02/2005 na Internet, que
apontavam para um agravamento significativo das condições de agitação, o empreiteiro
em consonância com o Fiscal permanente em obra, colocou enrocamento pesado e
alguns tetrápodes entre os perfis P15 e P17+5 do molhe, com o objectivo de minorar ao
máximo os efeitos da ondulação sobre a estrutura do quebramar em construção.
Pode-se afirmar que foram tomadas todas as medidas de prudência julgadas adequadas à
situação.
4.3 – As consequências da agitação marítima
A partir da tarde do dia 25 de Fevereiro o estado do mar passou a alterado, tornando-se
ao longo dos dias seguintes, nomeadamente 26 e 27 de Fevereiro, cada vez mais
intenso, com ondas e ventos
fortes
que
atingiram
violentamente o molhe em
construção,
deslocando
e
retirando por completo as
protecções adicionais que tinham
sido colocadas e causando ainda
danos significativos na estrutura
do quebra-mar, tendo havido
tetrápodes arrastados cerca de 30
m.
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O temporal atingiu o seu ponto alto na noite do dia 26 de Fevereiro e na madrugada do
dia 27 de Fevereiro em consequência disso o molhe foi bastante afectado no troço
compreendido entre os perfis P8 e P17 com destruições importantes no núcleo e nos
submantos, muito maiores do que seria expectável, tendo sido também deslocados
vários tetrápodes da sua posição definitiva no manto de protecção exterior, (mais de 20
unidades dos 400 tetrápodos já colocados).

O cais também foi afectado, tendo-se verificado a queda dos blocos que estavam
colocados em sobrecarga das colunas e desviados de vários centímetros alguns blocos
do Cais, que já estavam colocados na sua posição definitiva.
Embora não fazendo parte da Empreitada, constatou-se também que, o muro de
protecção do Arruamento Marginal foi violentamente atacado e afectado
irremediavelmente numa extensão de cerca de 50 mts, o que obrigou à sua reconstrução.
Saliente-se que este muro foi construído à mais de 30 anos e nunca tinha sido atacado
por ondulação com esta violência.

4.4 – Caracterização da tempestade
No passado mês de Fevereiro, entre os dias 26 e 27, o arquipélago dos Açores foi
atingido por uma tempestade marítima que provocou sérios estragos em diversos portos
das ilhas. A tempestade fez-se sentir com grande intensidade no interior do Porto da
Praia, na Ilha Graciosa, destruindo parcialmente a frente marítima das obras do sector
da pesca respectivo, que estão aí em curso.

De acordo com os registos contínuos da bóia ondógrafo instalada ao largo do Porto da
Praia da Vitória (Projecto CLIMAAT), com sonda reduzida na ordem de 90m, esta
tempestade foi caracterizada por ondas com rumo predominante de Este (azimute 86º),
período médio 8.6 s, altura significativa máxima de 8.4m e altura máxima de 15.1m. A
altura significativa manteve-se sistematicamente acima dos 5m durante um período de
cerca de 19 horas.
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Figura 12: Projecto CLIMAAT - Dados da Bóia CLIMAAT e mapa

De acordo com o Projecto de Execução da Empreitada, em curso no sector de pesca do
Porto da Praia na Ilha Graciosa, e tendo em conta todos os rumos possíveis (360º), é
menor que 0.5% a percentagem de ocorrência de alturas significativas superiores a 8m,
ao largo. Por outro lado, ao sextante Este, corresponde a segunda menor frequência de
ocorrência, cerca de 3.6%, do conjunto de 16 sextantes (360º) de rumos possíveis ao
largo, pelo que a actuação de ondas com este rumo e altura significativa superior a 8m
só muito raramente poderá ocorrer, (mas aconteceu agora).

Figura 13: Alturas significativa e máxima registadas pelo Bond_1
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A observação e registo fotográfico e videográfico das ondas ocorridas no saco do Porto
da Praia, nos dias acima referidos, vem mostrar que o molhe de abrigo em construção
foi sujeito à acção de ondas rebentadas ou em estado de rebentação, pelo que foi
atingido o limite máximo permitido pelos fundos. Nestas condições, verificou-se a
ocorrência da onda de projecto.
O facto do Sector da Pesca do Porto da Praia se situar numa bacia fechada faz com que
durante uma tempestade, haja quase inevitavelmente uma sobreelevação que poderá
atingir valores da ordem de 1,0m, nomeadamente quando a ondulação registada tenha
períodos curtos, como foi agora o caso.
Tendo em consideração este dado, a duração da tempestade (em termos da ondulação
com altura significativa sistematicamente acima dos 5m), a batimetria paralela ao corpo
do Molhe em construção e a profundidade junto ao molhe que é de -9,00mZH (um
comprimento da onda à sua frente), a obra poderá ser atingida por ondas com
Hmax=8,66m e Hs=6,7m, considerando fundos planos o que até nem é completamente
verdade, já que existe efectivamente um declive de 3% (neste caso estes valores até
poderiam ser em principio superiores).
O estudo da agitação que foi elaborado pela CONSULMAR no âmbito das Obras de
Reabilitação do Molhe Cais o Porto da Praia na Ilha Graciosa em Maio de 1997 e que
agora complementado no âmbito das obras da presente intervenção, concluem que,
junto ao Molhe Principal, os valores extremos de Hs tem os seguintes períodos de
retorno:
Período de retorno (anos) Hs (m)
10
6,4
20
7,2
50
8,2
100
8,9
Assim sendo, o período de retorno para uma tempestade com as características da que
atingiu a obra em curso no Porto da Praia, será da ordem dos 10/20 anos, o que
claramente configura um caso de força maior.
De acordo com o Shore Protection Manual, figura II-4-2. (calculo da onda de projecto
em caso de limitação do fundo) com o fundo plano.
Hb
= 0,78
db

Hmax =

Hb
xd b
db

db = profundidade + altura de maré + sobreelevação
Considerando que a onda de projecto deve ser calculada a uma distancia igual a um
comprimento da onda (115m) do molhe, onde a profundidade é -9,00mZH, e que a maré
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durante a tempestade atingiu a cota +1,60mZH e considerando uma sobreelevação igual
a 0,5 a altura significativa será Hs=6,7m.
db =-(-9)+1,6+0,5=11,1m
Hmax= 0,78x11,1=8,66m
Hmax=1,3H -> Hs=6,7m

4.5 – Conclusões
5.1 – A tempestade que assolou o Porto da Praia na Ilha Graciosa teve características
invulgares (com alturas significativas máximas de 8,4m) rumos predominante da
Direcção 86º (E), tendo estes últimos uma probabilidade ocorrência extremamente baixa
(frequência de 3,6%), pelo que foi considerado como um caso de força maior.
5.2 – As alturas das ondas registadas pela bóia ondógrafo atingiram o Porto da Praia
praticamente sem se refractarem uma vez que a batimetria é regular desenvolvendo-se
paralelamente ao corpo do Molhe em construção, e os rumos predominantes foram da
Direcção E.
5.3 – A limitação dos fundos só permite que atinjam a obra ondas até Hs= 7m, as quais
têm um período de retorno da ordem de grandeza dos 10/20 anos.
5.4 – Os estragos verificados foram algo significativos, (foram deslocados mais de 20
tetrápodes, dos cerca de 400 colocados no manto definitivo).
5.5 –A pequena probabilidade de ocorrência de um fenómeno natural com estas
características, em que foi atingida a onda de projecto, a qual tem um período de retorno
da ordem de grandeza de 10/20 anos, leva-nos inequivocamente a considerar esta
ocorrência como caso de força maior.

