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RESUMO
A partir do início da década de 80 e em consequência da prioridade dada à construção de
infra-estruturas portuárias na Região Autónoma dos Açores (RAA), o LNEC foi chamado a
intervir inúmeras vezes, através da realização de ensaios em modelo reduzido de quase todas
as obras construídas neste período e ainda de algumas reformulações que, entretanto, foram
sendo operadas na sequência, quase sempre, da ocorrência de grandes tempestades.
Desde então, as instalações experimentais do LNEC destinadas ao ensaio de obras
marítimas têm estado praticamente sempre em utilização, tendo cerca de 40% dos estudos
efectuados sido para 8 das 9 ilhas da RAA, sendo a Ilha do Corvo a excepção.
Esta apresentação pretende fazer uma “viagem histórica” de 20 anos aos estudos em
modelo reduzido efectuados para obras da RAA e contará com uma breve referência a cada
um deles, focando-se aspectos peculiares surgidos antes ou durante a sua realização.
1 - INTRODUÇÃO
Desde a fundação do Serviço de Hidráulica do Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(LNEC), em finais da década de 40, foram já inúmeros os estudos em modelo reduzido
realizados para obras marítimas da Região Autónoma dos Açores (RAA), com especial
concentração a partir do início da década de 80, coincidindo com o grande desenvolvimento
portuário registado na Região.
O primeiro estudo em modelo reduzido de que há registo foi iniciado ainda no final da
década de 50, tendo o respectivo relatório do estudo sido publicado em Novembro de 1963.
Tratou-se do estudo em modelo reduzido do porto de Angra do Heroísmo, nomeadamente de
uma obra absorvente proposta construir ao longo da Avenida Marginal, com o objectivo de
evitar as reflexões que prejudicavam a tranquilidade do porto de Pipas.
Desde o princípio da década de 80 e até à actualidade, período a que se refere esta
apresentação, foram efectuados, no LNEC e sob a orientação dos seus técnicos, 30 estudos
em modelo físico reduzido de obras projectadas para a RAA, para todas as ilhas do
arquipélago, com excepção da Ilha do Corvo.
A maior parte dos estudos realizados teve por objectivo a verificação das condições de
estabilidade e de galgamentos das soluções projectadas, embora se tivessem igualmente
realizado, em menor número, ensaios de agitação que tiveram como objectivo caracterizar a
agitação marítima em bacias portuárias ou em faixas específicas da orla costeira.
Como é óbvio, não se procederá, nesta comunicação, à apresentação detalhada dos
estudos efectuados e muito menos das conclusões que foram obtidas em cada um deles. No
entanto, e na medida em que cada estudo é um caso sempre diferente dos anteriores,
procurará focar-se cada um dos estudos realizados ao longo das últimas duas décadas,
apresentando-se os aspectos mais relevantes e algumas curiosidades de cada um deles.
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2 – ESTUDOS EM MODELO REDUZIDO REALIZADOS
2.1 – Nota Prévia
No início da década de 80, o LNEC dispunha já de equipamento e de ferramentas que
permitiam a realização de ensaios hidráulicos com ondas irregulares, nomeadamente, de
ensaios bidimensionais (2D) de estabilidade e galgamentos. Embora nessa altura os ensaios
com ondas regulares não tivessem ainda caído completamente em desuso, apenas três
estudos de estabilidade e galgamentos realizados no LNEC para a RAA tiveram como base a
reprodução de agitação regular, efectuados ainda durante a década de 80.
Nos ensaios de agitação tem havido uma alternância da utilização de agitação regular e
irregular, opção que normalmente tem estado relacionada com os objectivos a atingir e com
algumas das características dos modelos.
Para se ter uma noção da forma como os estudos em modelo de obras construídas ou a
construir na RAA se foram distribuindo ao longo dos anos, dos 30 estudos realizados, 7 foram
terminados ainda durante a década de 80, 11 durante a década de 90 e 12 desde 2000, o que
evidencia um franco incremento do ritmo de estudos realizados ao longo dos anos.

2.2 – Quebra-mar Sul do porto de Praia da Vitória
Foram três os estudos efectuados no LNEC relativos ao quebra-mar Sul do porto de Praia
da Vitória; estudos realizados em 1983, em 1988 e, mais recentemente, em 2004.
O primeiro estudo realizado no período alvo desta apresentação teve por objectivo avaliar a
segurança do quebra-mar, do ponto de vista da estabilidade e dos galgamentos.
O estudo foi desenvolvido em duas fases. Na primeira fase procedeu-se à realização de
ensaios 2D do perfil da zona mais solicitada da obra. Na segunda fase foram realizados
ensaios 3D da cabeça do quebra-mar e de um pequeno troço a ela adjacente.
Construção do quebra-mar Sul do porto de Praia da Vitória
Tipo de ensaio

Ensaios 2D e 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivos

Verificação das condições de estabilidade e de galgamentos do perfil-tipo do
troço final do quebra-mar e avaliação das condições de estabilidade do perfil
de rotação da cabeça e de um pequeno troço adjacente

Entidade Promotora

Empresa HIDROTÉCNICA PORTUGUESA

Escala do modelo

1:52

Agitação marítima

Ondas regulares
Rumo nos ensaios 3D: NE
Níveis de maré: +0,2 m(ZH) (BMAV) (ensaios 2D e 3D)
+1,8 m(ZH) (PMAV) (ensaios 2D)
Períodos: 7s, 10s e 14s
Ondas: Alturas compreendidas entre 4m e 9,5m (altura de onda de projecto:
7,5m)

Ano de finalização do estudo

1983

Técnico Responsável

Dr. Manuel Mendes de Carvalho

Relatórios publicados

“Porto de Praia da Vitória. Estudo em modelo reduzido do quebra-mar Sul.
Ensaios de estabilidade e galgamentos do perfil-tipo P3”, LNEC, Lisboa,
Março de 1983
“Porto de Praia da Vitória. Estudo em modelo reduzido do quebra-mar Sul.
Ensaios de estabilidade da cabeça”, relatório 31/84 – NPP, LNEC, Lisboa,
Dezembro de 1983

Foram introduzidas algumas alterações ao perfil no decurso dos ensaios 2D, na medida em
que foi notada instabilidade da banqueta de fundação do manto resistente (com a actuação das
ondas de maior altura e maiores períodos) e os resultados obtidos fizeram crer que a protecção
do talude interior (enrocamento de 12 a 15tf) estaria sobredimensionada.
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A solução variante apresentada pelo projectista propôs o aumento do peso dos
enrocamentos da banqueta e a redução da sua cota de funcionamento. Propôs ainda que, na
faixa superior do talude interior, o enrocamento de 12 a 15tf fosse substituído por enrocamento
de 6 a 9tf.
Após a realização dos ensaios da variante concluiu-se sobre a viabilidade da nova versão
da banqueta. Todavia, foram registados estragos significativos no talude interior (provocados
pelos galgamentos) que levaram a concluir não ser aquela a solução mais conveniente.
Os resultados obtidos nos ensaios 3D demonstraram uma grande vulnerabilidade do sector
interior do perfil de rotação da cabeça, protegido por tetrápodos de 30tf (Fot. 2).

Fot. 1 – Aspecto do perfil ensaiado e alguns dos estragos registados
Fot. 2 – Aspecto do modelo 3D. Solução base
Por iniciativa do LNEC e com a concordância do projectista, foi ensaiada uma alternativa, na
qual os tetrápodos de 30tf foram substituídos por cubos Antifer de 33tf, no sector onde haviam
sido observados estragos. O comportamento do manto resistente melhorou substancialmente,
mas passaram a registar-se alguns estragos na banqueta de apoio do manto resistente
(enrocamento de 6 a 9tf).
Os resultados foram considerados satisfatórios por parte do projectista, sem que, todavia, o
LNEC deixasse de propor o robustecimento da banqueta, no troço mais solicitado.
O segundo estudo que teve como alvo o quebra-mar Sul do porto de Praia da Vitória (1988)
surgiu na sequência de se considerarem excessivos os galgamentos permitidos pela obra
durante a ocorrência de tempestades, tendo o projectista proposto a reformulação do
coroamento do quebra-mar, adoptando dispositivos de redução dos galgamentos, de entre os
quais se destacava um muro-cortina com deflector de onda.
Reformulação do quebra-mar Sul do porto de Praia da Vitória
Tipo de ensaio

Ensaios 2D de Galgamentos

Objectivo

Verificação das condições de galgamento de alternativas ao perfil de
projecto

Entidade Promotora

Secretaria Regional do Equipamento Social

Escala do modelo

1:52

Agitação marítima

Ondas regulares
Níveis de maré: +0,2 m(ZH) (BMAV)
+1,8 m(ZH) (PMAV)
Períodos: 7s, 10s e 14s
Ondas: Alturas compreendidas entre 4m e 9,5m (altura de onda de projecto:
7,5m)

Ano de finalização do estudo

1988

Técnico Responsável

Engº Carlos Pita

Relatório publicado

“Ensaios de galgamentos da reformulação do molhe Sul do porto de Praia
da Vitória”, relatório 43/88 – NPP, LNEC, Lisboa, Janeiro de 1988
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Numa primeira fase, foram realizados ensaios do perfil definido no projecto inicial, com o
duplo objectivo de confirmar os resultados que se haviam obtido em 1983 e de se dispor de
uma base de comparação para os resultados que se viessem a obter com a reformulação
proposta.
Na segunda fase do estudo acabaram por ser ensaiadas duas soluções para a reformulação
do perfil, por sugestão do projectista.

Fot. 3 – Aspecto do ensaio de uma das soluções
Entre os dias 20 e 26 de Dezembro de 2001, a costa Leste da Ilha Terceira foi assolada por
um forte temporal do quadrante Leste, que provocou estragos significativos em grande parte da
extensão do quebra-mar Sul do porto de Praia da Vitória.
Tendo sido projectada uma solução para a reparação dos danos, a construir sobre o perfil
destruído, procedeu-se à sua verificação (dos pontos de vista de estabilidade e galgamentos)
por intermédio de ensaios 2D, realizados no LNEC durante o ano de 2004.
Reconstrução do quebra-mar Sul do porto de Praia da Vitória
Tipo de ensaio

Ensaios 2D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivo

Verificação das condições de estabilidade e galgamentos do perfil proposto
para a reconstrução do quebra-mar

Entidade Promotora

Administração dos Portos da Terceira e Graciosa, SA

Escala do modelo

1:52

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro JONSWAP)
Níveis de maré: ZH (BMAV)
+2,0 m(ZH) (PMAV)
Períodos de pico do espectro: 10s e 14s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 5,5m e o limite imposto pela
rebentação das ondas (Hs de projecto: 8m)

Ano de finalização do estudo

2004

Técnico Responsável

Engª Rute Lemos

Relatório publicado

“Ensaios de estabilidade e galgamentos em modelo reduzido bidimensional
do perfil de reparação do molhe Sul do porto de Praia da Vitória”, relatório
219/04 – NPE, LNEC, Lisboa, Julho de 2004

Fot. 4 – Talude exterior do perfil

Fot. 5 – Talude interior do perfil
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Para o talude exterior, previa-se a abertura de uma vala no perfil destruído, onde se fundaria
o manto de tetrápodos de 30tf, em talude inclinado a 3:2. No talude interior propunha-se a
utilização de um esquema semelhante, embora a cota da vala fosse superior à da do talude
exterior e o manto de reconstrução fosse constituído por cubos Antifer de 25tf.
Estes ensaios foram bem demonstrativos da importância assumida pelas valas de fundação
a escavar no perfil destruído na estabilidade global da solução (quando esta é a solução
preconizada); no cuidado posto na sua escavação e regularização e na necessidade de
cumprimento das cotas e das dimensões constantes do projecto.
Antevendo a dificuldade de construção dessas valas, foram realizados dois conjuntos de
ensaios: um, com as valas tal como se encontravam definidas nos desenhos do projecto; e
outro, com valas criadas de uma forma mais expedita e sem grande rigor. Os resultados
obtidos foram bastante diferentes em ambos os casos, razão pela qual se recomendou a
máxima atenção durante a fase de construção das referidas valas, tanto da vala do talude
exterior, como, sobretudo, da vala do talude interior.

2.3 – Porto de Vila do Porto
Foram quatro os estudos realizados para o porto de Vila do Porto, nomeadamente, tendo
como objecto principal de estudo o molhe-cais de abrigo da bacia portuária.
Ainda na década de 80 e antecedendo a construção do porto, foram realizados ensaios de
estabilidade e galgamentos, 2D e 3D, do perfil-corrente e da cabeça da obra, respectivamente.
Construção do molhe-cais de Vila do Porto
Tipo de ensaio

Ensaios 2D e 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivos

Verificação das condições de estabilidade do perfil-corrente da estrutura e
avaliação dos galgamentos admitidos. Selecção da solução mais adequada
para a cabeça e verificação da sua estabilidade

Entidade Promotora

Secretaria Regional do Equipamento Social

Escala do modelo

1:43,1

Agitação marítima

Ondas regulares
Rumo local nos ensaios 3D: Perpendicular ao eixo do molhe-cais
Níveis de maré: +0,2 m(ZH) (BMAV)
+1,8 m(ZH) (PMAV)
Períodos: 11s, 13s e 15s
Ondas: Alturas compreendidas entre 3m e 9m (altura de onda de projecto:
7m)

Ano de finalização do estudo

1985

Técnicos Responsáveis

Engº José Castanho (ensaios 2D)
Engº Daniel Vera-Cruz (ensaios 3D)

Relatórios publicados

“Estudo em modelo do molhe-cais de Vila do Porto. Ensaios
bidimensionais”, relatório 75/85 – NPP, LNEC, Lisboa, Janeiro de 1985
“Estudo em modelo do molhe-cais de Vila do Porto. Ensaios
tridimensionais”, relatório 199/85 – NPP, LNEC, Lisboa, Maio de 1985

Os ensaios 2D vieram a determinar a aceitabilidade da solução, embora se tenham
levantado algumas reservas quanto ao elevado número de blocos com movimentos observado
durante a actuação das ondas de maior altura e se tivesse feito uma recomendação no sentido
de melhorar o comportamento da banqueta de apoio do manto resistente.
Nos ensaios 3D foram testadas duas soluções distintas para a cabeça do quebra-mar: uma
configuração semi-vertical e uma configuração tronco-cónica. Para cada uma destas
configurações foram ensaiadas duas variantes (Fots. 8 e 9).
Os resultados obtidos evidenciaram vantagens da configuração tronco-cónica com o manto
resistente constituído por cubos Antifer de 28,75tf, tendo-se, todavia, sugerido alterações ao
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nível da banqueta de apoio do manto resistente, de forma a aumentar a sua estabilidade
(rebaixamento da sua cota de funcionamento e/ou aumento do peso do enrocamento utilizado).

Fots. 6 e 7 – Aspecto geral do perfil ensaiado

Fot. 8 – Aspecto de uma das variantes da solução cabeça semi-vertical
Fot. 9 – Aspecto de uma das variantes da solução cabeça tronco-cónica
Entre 23 e 28 de Fevereiro de 1987, o molhe-cais (em fase de construção) sofreu um grave
acidente, originando o segundo estudo realizado no LNEC relativo a esta obra.
Os ensaios 3D então realizados tiveram por objectivo determinar as causas do acidente e o
processo de rotura verificado, razão pela qual se procedeu à reprodução da fase construtiva
em que a obra se encontrava na altura do acidente.
Simulação do acidente de Fev. 87 e reconstrução do molhe-cais de Vila do Porto
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivos

Reprodução do acidente para determinação das causas que lhe poderiam
ter estado associadas e avaliação das condições de segurança da solução
de reconstrução.

Entidade Promotora

Secretaria Regional do Equipamento Social

Escala do modelo

1:43,1

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro JONSWAP)
Rumo ao largo, período de pico do espectro e níveis de maré
correspondentes aos ocorridos durante a tempestade
Ondas: Valores de Hs locais compreendidos entre 4,0 e 6,0 m

Ano de finalização do estudo

1988

Técnico Responsável

Engº Carlos Pita

Relatório publicado

“Ensaio em modelo reduzido do molhe de Vila do Porto”, relatório 42/88 –
NPP, LNEC, Lisboa, Outubro de 1987
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O acidente foi reproduzido com a incidência de valores de Hs da ordem de 6,0m, tendo os
galgamentos estado na base da rotura operada (pela criação de uma vala no TOT no tardoz do
muro-cortina –fase construtiva– e infra-escavação deste muro, levando à sua desestabilização).

Fot. 10 – Reprodução do acidente em modelo reduzido
Numa segunda fase, foi igualmente estudada a solução de reconstrução, a qual se baseou
nos mesmos pressupostos que haviam estado na base do desenvolvimento do projecto inicial.
Durante os primeiros anos de funcionamento do molhe-cais foram diversas as tempestades
que assolaram a obra, com características que foram então consideradas algo mais adversas
que aquelas que haviam sido consideradas no projecto.
Esta constatação, aliado ao facto de se irem notando alguns estragos, especialmente ao
longo do talude exterior do quebra-mar, justificou que se pensasse numa solução de reforço da
estrutura. Elaborado o projecto, o LNEC levou a efeito a terceira vaga de ensaios relativos ao
molhe-cais do porto, estudo que decorreu entre 1991 e 1992 e que incluiu a realização de
ensaios 2D e 3D de estabilidade e galgamentos.
Reforço do molhe-cais do porto de Vila do Porto
Tipo de ensaio

Ensaios 2D e 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivos

Verificação das condições de estabilidade e galgamento do perfil-corrente e
da cabeça do molhe-cais e avaliação dos benefícios associados à
construção do reforço

Entidade Promotora

Empresa CONSULMAR

Escala do modelo

1:49,5

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumo ao largo nos ensaios 3D: SW
Níveis de maré: ZH (BMAV)
+2,0 m(ZH) (PMAV)
Períodos: 8s, 11s e 15s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 4m e 10m

Ano de finalização do estudo

1992

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatórios publicados

“Estudo do reforço do molhe de Vila do Porto. Ensaios bidimensionais de
estabilidade e galgamentos”, relatório 241/91 – NPP, LNEC, Lisboa,
Novembro de 1991
“Estudo do reforço do molhe de Vila do Porto. Ensaios tridimensionais de
estabilidade e galgamentos”, relatório 129/92 – NPP, LNEC, Lisboa, Maio de
1992

A duas dimensões foram ensaiadas, tanto a solução que então se encontrava construída
(para confirmação dos resultados anteriormente obtidos e para que pudesse ser estabelecida
uma base de comparação com a solução proposta para o reforço), como o perfil de reforço.
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Fot. 11 – Perfil de reforço reproduzido nos ensaios
Os ensaios da solução que se encontrava construída foram realizados em duas fases: com
o perfil de acordo com os desenhos do projecto; e com o perfil no estado em que ele realmente
se encontrava, ou seja, com uma certa percentagem de blocos removidos e com determinado
número de outros partidos (dados fornecidos pelo projectista).
Para se ter uma noção das expectativas criadas em torno do comportamento da obra e do
reforço preconizado, a solução de reforço do perfil-corrente previa a utilização de tetrápodos de
40tf em talude inclinado a 2:1, ao passo que a solução que se encontrava construída era
protegida por tetrápodos de 25tf dispostos em talude inclinado a 3:2.
Apesar do reforço generalizado, quer do perfil-corrente, quer do perfil de rotação da cabeça,
a solução de reforço previa ainda a utilização de cubos Antifer de 15tf na banqueta de apoio do
manto resistente.

Fots. 12 e 13 – Aspecto da solução de reforço da cabeça do molhe-cais
Embora se continuasse a ter algumas reservas quanto ao número excessivo de tetrápodos
com movimentos e se tivesse deixado ao critério do projectista um ligeiro aumento do peso do
enrocamento da protecção do pé do talude ao longo do perfil de rotação da cabeça, a solução
foi considerada aceitável (empreitada que só veio a ocorrer já em finais da década de 90).
Mais recentemente, já durante o ano de 2005, foi efectuado um outro estudo para o porto de
Vila do Porto, embora desta vez não fosse o molhe-cais o principal objecto em estudo.
Estando prevista a construção de um núcleo de recreio no interior do porto, entendeu-se
conveniente a realização de ensaios em modelo reduzido 3D em que fosse reproduzida a
totalidade da bacia portuária e onde fosse permitido observar quais as implicações da
construção do núcleo de recreio na agitação nessa bacia. De acordo com a solicitação
formulada ao LNEC, dever-se-ia aproveitar a existência do modelo para a verificação das
condições de estabilidade e galgamentos da obra de protecção do porto de receio e as
condições de abrigo por ela proporcionadas.
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Núcleo de recreio do porto de Vila do Porto
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Agitação e de Estabilidade e Galgamentos

Objectivos

Verificação das implicações da construção do núcleo de recreio na agitação
marítima no interior do porto de Vila do Porto; verificação das condições de
abrigo no interior do núcleo de recreio; e avaliação das condições de
estabilidade e galgamento do quebra-mar de protecção do núcleo de recreio

Entidade Promotora

Administração dos Portos de S. Miguel e de S. Maria, SA

Escala do modelo

1:55

Agitação marítima

Ensaios de agitação: Ondas regulares
Ensaios de estabilidade e galgamentos: Ondas irregulares (espectro
empírico JONSWAP)
Rumos sobre a batimétrica -17m (ZH): SW, S e SE
Níveis de maré: +0,2 m(ZH) (BMAV) – Estabilidade e galgamentos
+2,0 m(ZH) (PMAV) – Agitação
+2,5 m(ZH) (PMAV+Sob) – Estabilidade e galgamentos
Períodos: 8s, 11s e 15s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 3m e 10m, ao largo, nos
ensaios de estabilidade e galgamentos e H=2m e H=5m nos
ensaios de agitação

Ano de finalização do estudo

Em execução

Técnico Responsável

Engª Conceição Fortes

Relatório publicado

À data da elaboração do texto da comunicação ainda não se encontrava
qualquer relatório publicado

Fot. 14 – Aspecto do modelo da situação actual
Fot. 15 – Aspecto do modelo com uma das soluções para o núcleo de recreio reproduzida
À data da elaboração deste texto o estudo ainda se encontrava em curso, pelo que não é
possível apresentar uma súmula das principais conclusões obtidas da exploração do modelo.

2.4 – Porto de S. Roque do Pico
O primeiro estudo em modelo reduzido realizado para o porto de S. Roque do Pico data da
década de 80. Trataram-se de ensaios 3D que visaram a avaliação dos galgamentos do
enraizamento do molhe-cais (protecção do terrapleno do porto) e o estudo de soluções que
reduzissem significativamente a importância daqueles galgamentos.
No cômputo geral dos ensaios realizados foram ensaiadas 6 soluções, em que foram
testados os efeitos da colocação de prismas de enrocamento nos locais mais galgados, do
rebaixamento pontual de fundos e da alteração da cota de coroamento do muro-cortina.
Os ensaios vieram a confirmar os galgamentos que frequentemente ocorriam no protótipo,
identificando locais de franca concentração de energia, motivada pela variação dos fundos em
frente à zona em estudo.
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Galgamentos do enraizamento do molhe-cais do porto de S. Roque do Pico
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Galgamentos e de Estabilidade (ensaio expedito)

Objectivos

Verificação das condições de galgamento do enraizamento do molhe-cais e
estudo de soluções que reduzissem a importância desse efeito.

Entidade Promotora

Secretaria Regional do Equipamento Social

Escala do modelo

1:50

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro JONSWAP)
Rumos locais: N-5-NE e N-18-NE
Nível de maré: +1,8 m(ZH) (PMAV)
Períodos de pico do espectro: 10s, 13s e 16s
Ondas: Valores de Hs locais compreendidos entre 3,0 e 6,0 m

Ano de finalização do estudo

1988

Técnico Responsável

Engº Carlos Pita

Relatório publicado

“Ensaio em modelo reduzido do porto de S. Roque do Pico. Estudo de
galgamentos”, relatório 270/88 – NPP, LNEC, Lisboa, Novembro de 1988

Fots. 16 e 17 – Aspectos dos ensaios de galgamentos realizados em 1988
Da realização dos ensaios pode-se concluir que a única forma de reduzir a intensidade e a
violência dos galgamentos seria através de alterações no coroamento da obra, pelo aumento
da cota de coroamento do perfil e/ou pelo aumento da cota e da largura da berma.
Ao longo dos anos foi-se assistindo à deterioração do molhe-cais de protecção do porto, por
força das inúmeras intempéries que o foram assolando e, sobretudo, em virtude da grande
complexidade dos fundos existentes na vizinhança da obra, com especial realce para as
grandes profundidades atingidas na proximidade da cabeça.
Em finais da década de 90 e antecipando a rotura da cabeça do molhe-cais, foi solicitado o
ensaio de duas soluções para a reabilitação daquela zona sensível da obra, ensaios que se
realizaram durante o ano de 2000, dando-se por finalizado o estudo já em 2001.
As soluções em análise constavam de a) cabeça semi-vertical constituída por dois caixotões
de grande dimensão com o respectivo pé protegido por blocos artificiais de betão (Fot. 18) b)
cabeça de forma tronco-cónica protegida por cubos Antifer (Fot. 19).

Fot. 18 – Solução semi-vertical

Fot. 19 – Solução tronco-cónica
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Segundo as especificações, os ensaios deveriam dar ainda indicações sobre as condições
de estabilidade de intervenções preconizadas no corpo do molhe-cais.
Estabilidade da cabeça do molhe-cais do porto de S. Roque do Pico
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivos

Verificação das condições de estabilidade e galgamentos de duas soluções
para a cabeça do molhe-cais e de algumas intervenções preconizadas para
o perfil-corrente da obra

Entidade Promotora

Junta Autónoma do Porto da Horta

Escala do modelo

1:65,9

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumos locais: N-22,5-W e S-80-E
Níveis de maré: +2,0 m(ZH) (PMAV)
ZH (BMAV)
Períodos de pico do espectro: 8s, 11s e 14s
Ondas: Valores de Hs locais compreendidos entre 4,0 e 9,0 m (Hs de
projecto: 7,0 m)

Ano de finalização do estudo

2001

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatório publicado

“Ensaios tridimensionais de estabilidade e galgamentos do molhe de
protecção do porto de S. Roque do Pico”, relatório 51/01 – NPP, LNEC,
Lisboa, Março de 2001

De acordo com o comportamento evidenciado pelos modelos, concluiu-se ser vantajosa a
opção pela solução semi-vertical, embora se tivesse recomendado uma reavaliação das
condições de agitação marítima consideradas no projecto.
Os ensaios permitiram igualmente concluir que o simples reperfilamento do talude do perfil-corrente com os blocos que ali sempre existiram (tetrápodos de 16tf) apenas poderia ser
considerada como uma intervenção provisória, já que os estragos que então se verificavam no
corpo do molhe-cais se iriam certamente repetir no futuro.
Numa segunda fase do estudo, o modelo (com algumas adaptações) foi aproveitado para se
avaliarem os benefícios associados à construção de um quebra-mar em frente do enraizamento
do molhe-cais (Fots. 20 e 21), destinado a reduzir os galgamentos que sempre foram
observados naquele local e que estiveram na base do estudo realizado em 1988.
Quebra-mar Oeste do porto de S. Roque do Pico
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivos

Avaliação dos benefícios associados à construção do quebra-mar
relativamente aos galgamentos da protecção do terrapleno portuário e
verificação das condições de estabilidade e galgamentos da obra

Entidade Promotora

Junta Autónoma do Porto da Horta

Escala do modelo

1:50,3

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumos locais: N-22,5-W e S-80-E
Níveis de maré: +2,0 m(ZH) (PMAV)
ZH (BMAV)
Períodos de pico do espectro: 8s, 11s e 14s
Ondas: Valores de Hs locais compreendidos entre 4,0 m e o limite imposto
pela rebentação as ondas

Ano de finalização do estudo

2001

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatório publicado

“Ensaios tridimensionais de estabilidade e galgamentos do quebra-mar
Oeste do porto de S. Roque do Pico”, relatório 92/01 – NPP, LNEC, Lisboa,
Abril de 2001
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Estes ensaios permitiram concluir que a obra traria significativos benefícios em relação aos
galgamentos do muro que limita a Norte o terrapleno portuário, embora do ponto de vista da
sua estabilidade a solução apresentada não pudesse ter sido considerada aceitável.

Fots. 20 e 21 – Aspecto do quebra-mar Oeste ensaiado na segunda fase do estudo

2.5 – Porto das Lajes – Ilha das Flores
Antecedendo a construção do quebra-mar de protecção do porto, levou-se a efeito, ainda
durante a década de 80, a realização de ensaios 2D e 3D de estabilidade e galgamentos, no
intuito de se confirmarem as condições de segurança da solução proposta.
Quebra-mar de protecção do porto das Lajes – Ilha das Flores
Tipo de ensaio

Ensaios 2D e 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivo

Verificação das condições de estabilidade e galgamento do perfil-corrente e
da cabeça do quebra-mar

Entidade Promotora

Secretaria Regional do Equipamento Social

Escala do modelo

1:49

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumo nos ensaios 3D: Perpendicular ao eixo do quebra-mar
Níveis de maré: +0,2 m(ZH) (BMAV)
+1,8 m(ZH) (PMAV)
Períodos de pico do espectro: 12s, 16s e 20s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 3m e 10 m (altura de onda de
projecto: 8,2m)

Ano de finalização do estudo

1989

Técnicos Responsáveis

Engº Carlos Pita e Engº Gabriel Silva

Relatório publicado

“Ensaios de estabilidade e galgamento das obras marítimas do porto das
Lajes (Ilha das Flores)”, relatório 127/89 – NPP, LNEC, Lisboa, Julho de
1989

Embora os resultados dos ensaios 2D tenham sido satisfatórios, alguns locais do modelo 3D
evidenciaram uma certa fragilidade, razão pela qual se procedeu ao ensaio de algumas
variantes até que se chegasse a uma solução que oferecesse garantias de segurança.
Os locais mais afectados no modelo 3D da cabeça da obra e de um pequeno troço a ela
adjacente foram a banqueta de apoio do manto resistente (instável nos ensaios com o nível de
baixa-mar) e o talude interior do troço terminal do quebra-mar (em virtude dos galgamentos).
Os ensaios determinaram que a banqueta de apoio do manto resistente passasse a ser
constituída por cubos Antifer de 15tf (embora, mesmo assim, os resultados dos ensaios não
tenham sido inteiramente satisfatórios) em vez de enrocamentos de 6 a 9tf (solução de
projecto) (Fots. 22 e 23). Concluiu-se ainda sobre a necessidade de robustecimento da
protecção da faixa superior do talude interior no troço adjacente à cabeça, através da utilização
de cubos Antifer de 15tf, em lugar dos enrocamentos de 6 a 9tf inicialmente previstos.
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Fot. 22 – Ensaios 3D. Aspecto da cabeça do quebra-mar – Solução inicial
Fot. 23 – Ensaios 3D. Aspecto da cabeça do quebra-mar – Variante
Ao longo dos anos, as condições da obra foram-se deteriorando, até que, em Março de
2002, o porto foi assolado por um forte temporal que provocou um agravamento muito nítido
dos estragos e uma alteração qualitativa da situação que até à altura se vinha evidenciando.
Com o objectivo de devolver à estrutura uma capacidade resistente próxima da sua
constituição inicial, foi definida uma solução de reparação, considerando-se conveniente a
realização de ensaios 2D de estabilidade e galgamentos a fim da sua validação.
A solução apresentada pelo projectista consistia na abertura de uma vala no talude
existente para fundação de um manto de duas camadas de tetrápodos de 40tf. No intradorso
optou-se por uma retenção vertical, cuja base era protegida por cubos Antifer de 15tf.
Reparação do quebra-mar de protecção do porto das Lajes – Ilha das Flores
Tipo de ensaio

Ensaios 2D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivo

Verificação das condições de estabilidade e galgamento do perfil-corrente

Entidade Promotora

Engº José Manuel Morim de Oliveira

Escala do modelo

1:50

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Níveis de maré: ZH (BMAV)
+2,0 m(ZH) (PMAV)
Períodos de pico do espectro: 12s e 18s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 5,5m e o limite imposto pela
rebentação

Ano de finalização do estudo

2005

Técnico Responsável

Engª Rute Lemos

Relatório publicado

“Ensaios em modelo reduzido do perfil de reparação do molhe do porto das
Lajes – Ilha das Flores”, relatório 131/05–NPE, LNEC, Lisboa, Abril de 2005

Fot. 24 – Talude exterior do perfil ensaiado
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Uma vez mais se concluiu que a eficácia da solução preconizada para o talude exterior
estava muito dependente da precisão com que fosse construída a vala de fundação e do
comportamento que o bordo exterior da mesma fosse evidenciando ao longo do tempo.
De forma a aumentar a resistência da solução foi mesmo recomendado que o projectista
analisasse a viabilidade do rebaixamento da cota de fundação do manto resistente,
equacionando o custo da construção, o custo de obras de reparação futuras, a exequibilidade e
a segurança da estrutura.
Quanto ao talude interior, os resultados obtidos foram considerados aceitáveis, embora se
tivesse recomendado o aumento do peso de alguns dos enrocamentos utilizados e uma grande
minúcia no acto de colocação dos cubos de 15tf, para que fossem evitadas arestas salientes.

2.6 – Porto de Ponta Delgada
Embora tenham sido realizados estudos para o porto de Ponta Delgada anteriormente ao
início da década de 80, considera-se que estarão fora do contexto desta comunicação, pelo
que não se efectuará a sua apresentação.
Nos estudos realizados nos últimos 20 anos, inclui-se, pela proximidade, um estudo
terminado em 1989 que, para além de aspectos relacionados com a marina de Ponta Delgada,
versou também o estudo da protecção da Avenida Marginal situada a Nascente da cidade.
No contexto deste estudo de estabilidade e galgamentos, foram realizados ensaios 2D de 4
perfis (2 perfis da protecção da Avenida Marginal e 2 do quebra-mar de protecção da marina) e
ensaios 3D da cabeça do quebra-mar de protecção da marina.
No cômputo geral dos ensaios realizados identificavam-se, portanto, dois grupos
fundamentais com características, exigências e realidades físicas bastante diferentes entre si: a
obra aderente de protecção à Avenida Marginal, relativamente à qual urgia que fossem
evitados os galgamentos para que o tráfego não fosse frequentemente prejudicado; e o
quebra-mar de protecção da marina.
Protecção da Avenida Marginal de Ponta Delgada e do porto de recreio
Tipo de ensaio

Ensaios 2D e 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivos

Verificação das condições de estabilidade e galgamento da obra aderente
de protecção da Avenida e do quebra-mar de protecção da marina,
nomeadamente da sua cabeça

Entidade Promotora

Secretaria Regional do Equipamento Social

Escala do modelo

1:42

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumo nos ensaios 3D: 70º como o eixo do quebra-mar
Níveis de maré: ZH (BMAV)
+2,0 m(ZH) (PMAV)
Períodos de pico do espectro: 8s, 12s e 16s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 1m e o valor limitado pela
rebentação das ondas

Ano de finalização do estudo

1989

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatório publicado

“Ensaios de estabilidade e galgamento das obras de valorização da orla
marítima de Ponta Delgada”, relatório 198/89 – NPP, LNEC, Lisboa,
Setembro de 1989

O objectivo de se evitarem galgamentos na protecção aderente da Avenida Marginal levou à
necessidade de ensaiar um número significativo de variantes a cada um dos perfis. A título de
exemplo, apresentam-se, nas Figs. 1 e 2, o perfil da secção A-A previsto ensaiar e aquele com
que realmente foram obtidos os resultados pretendidos, respectivamente.
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Fig. 1 – Perfil A-A. Solução inicial

Fig. 2 – Perfil A-A. Solução final
Como conclusão principal dos ensaios 3D, salienta-se a que esteve na base do
robustecimento de certas zonas do talude interior do quebra-mar de protecção da marina, em
virtude dos estragos verificados com a ocorrência de determinadas condições de agitação
marítima que causavam o galgamento do coroamento do perfil.
Pouco tempo decorrido após a realização deste estudo, foram projectadas obras de reforço
do troço final e da cabeça do molhe de protecção do porto de Ponta Delgada, tendo o LNEC
procedido à realização dos respectivos ensaios em modelo reduzido.
Troço NATO do molhe de Ponta Delgada
Tipo de ensaio

Ensaios 2D e 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivo

Verificação das condições de estabilidade e galgamento do perfil adjacente
à cabeça do quebra-mar do porto e do perfil de rotação da própria cabeça

Entidade Promotora

Empresa CONSULMAR

Escala do modelo

1:58

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumo nos ensaios 3D: S
Níveis de maré: ZH (BMAV)
+2,0 m(ZH) (PMAV)
Períodos de pico do espectro: 10s, 13s e 18s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 4m e 12,7m

Ano de finalização do estudo

1990

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatórios publicados

“Ensaios em modelo reduzido do troço NATO do molhe de Ponta Delgada.
Ensaios bidimensionais”, relatório 247/90 – NPP, LNEC, Lisboa, Novembro
de 1990
“Ensaios em modelo reduzido do troço NATO do molhe de Ponta Delgada.
Ensaios tridimensionais de estabilidade e galgamentos”, relatório 251/90 –
NPP, LNEC, Lisboa, Novembro de 1990

Os resultados obtidos nos ensaios 2D acabaram por impor um rebaixamento da banqueta
de apoio do manto resistente, bem como o aumento do peso dos enrocamentos que protegiam
a faixa superior do talude interior (estragos provocados pelos galgamentos).
Nos ensaios 3D foram, uma vez mais, os galgamentos os maiores responsáveis pelos
estragos observados no modelo, facto que obrigou a uma reformulação do talude interior, com
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a inclusão de um prisma de enrocamento destinado ao apoio dos “meios-cubos” Antifer
previstos para aquela zona da obra.

Fot. 25 – Aspecto do modelo 2D

Fot. 26 – Aspecto do modelo 3D

Estudos em modelo para o porto de Ponta Delgada só viriam de novo a ser realizados já
durante o ano de 2004, quando se pretendeu verificar as consequências da construção de um
Terminal de Passageiros, em termos da agitação marítima no interior da bacia portuária.
Terminal de Passageiros do porto de Ponta Delgada
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Agitação e Galgamentos

Objectivos

Verificação das consequências, em termos da agitação marítima no interior
da bacia portuária, da construção de um Terminal de Passageiros.
Confirmação das condições de agitação junto ao novo terminal.
Contribuição para uma melhor compreensão dos fenómenos hidrodinâmicos
resultantes da interacção das ondas com a estrutura do novo terminal.
Avaliação qualitativa do galgamento do terminal

Entidade Promotora

Administração dos Portos das Ilhas de S. Miguel e de S. Maria, SA

Escala do modelo

1:60

Agitação marítima

Ondas regulares – Ensaios de Agitação
Ondas irregulares (espectro de JONSWAP) – Ensaios de Galgamentos
Rumos: S e SE
Nível de maré (ensaios de agitação): +1,0 m(ZH) (NM)
Níveis de maré (ensaios de galgamentos): +0,3 m(ZH) (BM)
+1,0 m(ZH) (NM)
+1,7 m(ZH) (PM)
Períodos: 8s, 12s e 16s
Ondas (ensaios de agitação): Dois valores de altura de onda que não
envolvessem rebentação
Ondas (ensaios de galgamentos): Valores de Hs compreendidos entre 4,4m
e 8,8m

Ano de finalização do estudo

2004

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatório publicado

“Ensaios em modelo reduzido do porto de Ponta Delgada (S. Miguel –
Açores)”, relatório 111/04 – NPE, LNEC, Lisboa, Abril de 2004

Para além da caracterização da agitação marítima no interior do porto de Ponta Delgada
resultante da realização de ensaios com a situação actual, o estudo permitiu verificar não
serem muito significativas as alterações dessas características com a construção do Terminal
de Passageiros, embora elas, na realidade, existissem.
As alterações mais significativas registaram-se a Poente e atrás da estrutura do Terminal,
local onde se observou uma diminuição drástica dos valores de altura de onda.
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Fots. 27 e 28 – Aspectos do modelo sem o Terminal de Passageiros implantado
Os ensaios permitiram igualmente concluir que, em situação de tempestade, o terminal
poderia ser “varrido” por uma pequena lâmina de água, que, embora não parecesse ser
suficientemente energética para provocar estragos, poderia tornar-se incómoda e proporcionar
alguns contratempos à exploração do terminal.

Fots. 29 e 30 – Aspectos do Terminal de Passageiros reproduzido no modelo

2.7 – Porto da Madalena
Tendo, em determinada altura, surgido a ideia de aumentar o abrigo do porto da Madalena,
foi elaborado um projecto de um molhe a construir a Poente do existente, cujas condições de
estabilidade e galgamentos foram verificadas por intermédio da realização de ensaios 3D.
Molhe Oeste do porto da Madalena
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivo

Verificação das condições de estabilidade e galgamento do molhe

Entidade Promotora

Secretaria Regional da Habitação e Obras Públicas

Escala do modelo

1:59

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumos ao largo: N e N-30-W
Nível de maré: +1,8 m(ZH) (PMAV)
Períodos: 13s e 16s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 5m e o valor limitado pela
rebentação das ondas

Ano de finalização do estudo

1990

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatório publicado

“Estudo em modelo reduzido do molhe Oeste do porto da Madalena.
Ensaios de estabilidade”, relatório 172/90 – NPP, LNEC, Lisboa, Julho de
1990
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Em função dos resultados obtidos, procedeu-se ao robustecimento de algumas das zonas
do molhe, por intermédio da utilização de enrocamento mais pesado que o inicialmente previsto
e mesmo pela substituição de enrocamento por cubos Antifer de 20tf, nas zonas mais expostas
e que foram perfeitamente identificadas no decurso dos ensaios.

Fots. 31 e 32 – Aspecto de alguns dos estragos observados durante a realização dos ensaios

2.8 – Porto da Horta
Os estudos relativos ao reforço do molhe do porto da Horta decorreram em duas fases
distanciadas de 9 anos. Os ensaios respeitantes à primeira fase (ensaios 2D e 3D de
estabilidade e galgamentos) foram terminados em 1991, ao passo que os ensaios da segunda
fase apenas decorreram em tanque e foram realizados durante o ano de 2000.
Em virtude do estado degradado em que se encontrava o molhe no início da década de 90,
foi elaborado um projecto que preconizava a criação de um talude protegido por tetrápodos de
15 e 25tf, no enraizamento e no troço final do molhe, respectivamente. Esta nova estrutura
deveria ser construída sobre a existente.
O perfil de rotação da cabeça deveria desenvolver-se a um nível submerso em torno da
superestrutura existente e seria protegido por tetrápodos de 25tf.
Reforço do molhe de protecção do porto da Horta
Tipo de ensaio

Ensaios 2D e 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivos

Verificação das condições de estabilidade e galgamento dos perfis
propostos para o reforço do molhe e do perfil de rotação da cabeça.
Comparação dos galgamentos admitidos pela solução de reforço com os
admitidos pela situação actual

Entidade Promotora

Empresa CONSULMAR

Escalas dos modelos

Ensaios 2D (perfil 1): 1:48; Ensaios 2D (perfil 2): 1:54; Ensaios 3D: 1:64

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumo nos ensaios 3D: Ângulo de incidência das ondas fazendo 45º com o
eixo do molhe
Níveis de maré: ZH (BMAV)
+2,0 m(ZH) (PMAV)
Períodos de pico do espectro: 10s, 14s e 18s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 4m e 8m

Ano de finalização do estudo

1991

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatórios publicados

“Reforço do molhe do porto da Horta. Ensaios bidimensionais de
estabilidade e galgamentos”, relatório 106/91 – NPP, LNEC, Lisboa, Abril de
1991
“Estudo em modelo reduzido do reforço do molhe do porto da Horta.
Ensaios tridimensionais de estabilidade e galgamentos”, relatório 198/91 –
NPP, LNEC, Lisboa, Setembro de 1991
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Na medida em que o LNEC não dispunha de estudos de agitação que lhe permitissem
definir graus de aceitabilidade das soluções, foi deixado ao critério do projectista a análise dos
resultados dos ensaios, razão pela qual o projectista ia promovendo algumas alterações à
solução por si inicialmente apresentada à medida que os ensaios iam sendo efectuados.
No entanto, não se pode deixar de notar a ocorrência de um longo percurso dos tetrápodos
de 25tf sobre os blocos que compunham o coroamento do perfil de rotação da cabeça, quando
os primeiros eram desalojados da sua posição inicial do manto do troço adjacente à cabeça do
molhe (Fot. 33).
Esta constatação levantou algumas reservas quanto à integridade dos blocos do perfil de
rotação da cabeça, questão que se deixou à consideração do projectista.

Fot. 33 – Cabeça do molhe (ensaios realizados em 1991)
Já durante a empreitada, surgiram algumas dúvidas relacionadas com a operacionalidade
do porto, em virtude de a solução de reforço envolver a actual (da altura) cabeça da obra, com
cotas que poderiam influir com a entrada e com a saída de embarcações. Perante o problema,
o projectista definiu uma nova solução, na qual a intervenção no molhe deveria ser
interrompida antes de ser atingida a cabeça do mesmo, alterando a solução que havia sido
ensaiada no LNEC em 1991. De forma a confirmar as condições de segurança desta solução
alternativa, foram realizados ensaios 3D de estabilidade e galgamentos do troço em causa, ou
seja, dos cerca de 50m terminais do molhe.
Alternativa para o reforço do troço final do molhe de protecção do porto da Horta
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivo

Verificação das condições de estabilidade e galgamento da solução
alternativa apresentada pelo projectista para o reforço do troço final do
molhe

Entidade Promotora

Direcção Regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres

Escalas dos modelos

1:49,5

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumos locais: N-80-E e S-60-E
Níveis de maré: ZH (BMAV)
+2,0 m(ZH) (PMAV)
Períodos de pico do espectro: 10s, 14s e 18s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 4m e 8m (Hs de projecto: 6m)

Ano de finalização do estudo

2000

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatórios publicados

“Ensaios em modelo reduzido da cabeça do molhe do porto da Horta (Faial,
Açores)”, relatório 192/00 – NPP, LNEC, Lisboa, Julho de 2000

No cômputo geral dos ensaios realizados em 2000, os resultados foram bastante
satisfatórios, tendo-se, todavia, sugerido a alteração do posicionamento de alguns cubos
Antifer de 40tf na zona do remate da obra na estrutura antiga, tal como se sugere na Fig. 3.
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Fig. 3 – Alteração resultante dos ensaios efectuados em 2000

2.9 – Porto de pesca de S. Miguel
Ainda no início da década de 90 foi equacionada a construção de um porto de pesca na ilha
de S. Miguel, cuja localização se previa fosse a Nascente do actual porto de Ponta Delgada.
Embora esse porto nunca tenha vindo a ser construído, chegaram a ser realizados no LNEC
ensaios de estabilidade e galgamentos, 2D e 3D, com vista à viabilização do projecto.
Porto de Pesca de S. Miguel
Tipo de ensaio

Ensaios 2D e 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivo

Verificação das condições de estabilidade e galgamento de 3 perfis do
corpo e do perfil de rotação da cabeça do quebra-mar de protecção do porto

Entidade Promotora

Empresa CONSULMAR

Escalas dos modelos

1:49,5

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumo (ensaios 3D): Perpendicular ao eixo do quebra-mar
Níveis de maré: ZH (BMAV)
+2,0 m(ZH) (PMAV)
Períodos: 8s, 11s e 15s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 4m e 12m (Hs de projecto: 6m)

Ano de finalização do estudo

1993

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatórios publicados

“Porto de pesca de S. Miguel – Açores. Ensaios bidimensionais de
estabilidade e galgamentos dos perfis do molhe de protecção”, relatório
187/92 – NPP, LNEC, Lisboa, Novembro de 1992
“Ensaios em modelo reduzido do Porto de pesca de S. Miguel. Ensaios
tridimensionais de estabilidade e galgamentos”, relatório 27/93 – NPP,
LNEC, Lisboa, Janeiro de 1993

Face aos galgamentos observados, tanto nos ensaios 2D, como nos ensaios 3D, as
principais conclusões do estudo efectuado foram no sentido da necessidade de robustecimento
do talude interior da obra e de alterações pontuais ao nível da banqueta de apoio do manto
resistente.
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Fot. 34 – Modelo 2D. Aspecto de um ensaio; Fot. 35 – Aspecto do modelo 3D

2.10 – Orla costeira da Vila das Lajes do Pico
Desde há muito que a zona baixa da Vila das Lajes do Pico vem sendo sujeita a inundações
pela água do mar. As condições ambientais em que se processa a referida inundação, embora
conhecidas pelas gentes locais, nunca haviam sido devidamente caracterizadas para que se
pudessem estudar soluções tendentes a minimizar o problema.
Em meados da década de 90 foi construído um modelo no LNEC com o objectivo de tentar
explicar a ocorrência dos galgamentos e, de um conjunto de obras proposto pelo projectista,
seleccionar as obras marítimas mais eficazes, tendo em vista a diminuição ou mesmo a
eliminação das inundações na zona baixa da Vila das Lajes do Pico.
Orla costeira da Vila das Lajes do Pico
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Agitação

Objectivo

Caracterização da forma como se processava a inundação da zona baixa da
vila e identificação dos aspectos mais relevantes que estavam na base
desse acontecimento. Avaliação da eficácia de obras marítimas para
combater o problema.

Entidade Promotora

Direcção Regional de Infra-estruturas Portuárias e Aeroportuárias

Escala do modelo

1:130

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumo: W
Nível de maré: +2,0 m(ZH) (PMAV)
Períodos de pico do espectro: 13s, 14s, 15s e 16s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 4m e 8,5m, ao largo

Ano de finalização do estudo

1996

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatórios publicados

“Estudo da protecção da orla costeira da Vila das Lajes do Pico. Primeiro
relatório – Construção do modelo reduzido e reprodução das condições de
inundação da vila”, relatório 231/95 – NPP, LNEC, Lisboa, Setembro de
1995
“Estudo da protecção da orla costeira da Vila das Lajes do Pico. Segundo
relatório – Eficácia das obras projectadas”, relatório 334/95 – NPP, LNEC,
Lisboa, Novembro de 1995
“Estudo da protecção da orla costeira da Vila das Lajes do Pico. Terceiro
relatório – Eficácia das obras seleccionadas”, relatório 202/96 – NPP, LNEC,
Lisboa, Agosto de 1996

Para que o estudo pudesse ser suficientemente abrangente, optou-se por construir um
modelo único de toda a orla costeira da vila, praticamente desde a Pedra do Antão até ao
Castelete, tendo, por isso, havido necessidade de dispor de 18m de frente de onda (o que
obrigou à utilização de 3 geradores de ondas irregulares em simultâneo).
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Numa primeira fase do estudo procedeu-se à calibração do modelo, de forma a reproduzir
os galgamentos que normalmente se registavam (Fot. 37), mesmo sem se encontrarem
reproduzidas no modelo as condições de vento que se considerava poderem ser bastante
importantes no cômputo geral dos factores que contribuíam para a ocorrência das inundações.

Fot. 36 – Aspecto geral do modelo da orla costeira
Fot. 37 – Aspecto dos galgamentos durante a fase de calibração do modelo
Procurou-se avaliar a eficácia de cada uma das obras propostas pelo projectista, tendo-se,
com base nos resultados obtidos e depois de inúmeras experiências, seleccionado um conjunto
que, a ser construído, muitos benefícios trariam para a zona em estudo, em relação ao aspecto
que estivera na base da realização dos ensaios.
No estudo identificaram-se duas zonas preferenciais para a ocorrência de galgamentos: a
zona da pequena bacia portuária; e o topo Sul da vila, mais próximo do Castelete. Concluiu-se
ainda que os galgamentos ocorridos nestas duas zonas eram independentes e devidos a
motivos diferentes, pelo que o tratamento a dar a cada uma delas deveria ser diferente.
Tendo as obras seleccionadas levantado alguns problemas do ponto de vista ambiental,
optou-se por dar continuidade aos projectos tendentes a minorar os problemas existentes na
zona da bacia portuária (zona relativamente à qual o impacte ambiental seria menor). Foi neste
contexto que, já em 2004, foi realizado no LNEC um outro estudo em modelo reduzido, no qual
foi avaliada a eficácia da construção de um quebra-mar destacado em frente ao actual portinho
e a própria estabilidade dessa obra.
Protecção da orla costeira da Vila das Lajes do Pico
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Agitação e de Estabilidade e Galgamentos

Objectivos

Avaliação do benefício associado à construção de um quebra-mar
destacado em frente da actual bacia portuária, relativamente ao risco de
inundação da zona baixa da Vila das Lajes do Pico e verificação da
estabilidade desse mesmo quebra-mar destacado e dos galgamentos por
ele admitidos.

Entidade Promotora

Direcção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos

Escala do modelo

1:52

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumo: W
Níveis de maré: +2,0 m(ZH) (PMAV)
ZH (BMAV)
Períodos de pico do espectro: 13s e 16s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 4m e 8,5m, ao largo

Ano de finalização do estudo

2004

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatório publicado

“Ensaios em modelo reduzido da protecção da orla costeira da Vila das
Lajes do Pico (Ilha do Pico – Açores)”, relatório 124/04 – NPE, LNEC,
Lisboa, Maio de 2004

Para que se pudesse avaliar os benefícios proporcionados pelo quebra-mar destacado, os
ensaios decorreram em duas fases. Na primeira, realizaram-se ensaios sem o quebra-mar
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destacado reproduzido e foram efectuados registos da agitação marítima e das sobrelevações
no interior da bacia portuária. Na segunda e depois de reproduzida a obra destacada,
procedeu-se à repetição de todos os ensaios e respectivos registos. O estudo foi finalizado com
a realização de ensaios de estabilidade e galgamentos do quebra-mar destacado.

Fot. 38 – Aspecto dos galgamentos nos ensaios sem o quebra-mar destacado implantado
Fot. 39 – Aspecto do modelo do quebra-mar destacado
Os ensaios permitiram concluir que, embora não se conseguisse diminuir substancialmente
a sobrelevação do nível da água do mar no interior da bacia portuária, o quebra-mar destacado
era bastante eficaz na diminuição da agitação marítima, reduzindo drasticamente ou mesmo
eliminando os galgamentos do muro que limita a bacia portuária a Nascente.
Os ensaios de estabilidade e galgamentos do quebra-mar destacado vieram a sugerir
algumas alterações ao projecto inicial, que foram apresentadas no relatório final do estudo.

2.11 – Porto da Praia
Em meados da década de 90 e depois de analisadas as condições em que se encontrava o
molhe de protecção do porto, entendeu-se conveniente proceder a obras de reabilitação,
relativamente às quais foram realizados ensaios 2D e 3D de estabilidade e galgamentos.
Reabilitação do quebra-mar do porto da Praia
Tipo de ensaio

Ensaios 2D e 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivos

Verificação das condições de estabilidade e galgamento de 3 soluções
alternativas para o perfil-corrente do quebra-mar. Validação 3D da solução
seleccionada e verificação do comportamento da cabeça da obra, bem
como de uma zona singular junto ao enraizamento

Entidade Promotora

Junta Autónoma do Porto de Angra do Heroísmo

Escala dos modelos

1:52,7

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumo local (ensaios 3D): NE
Níveis de maré: ZH (BMAV)
+2,0 m(ZH) (PMAV)
Períodos de pico do espectro: 8s e 14s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 4m e o limite imposto pela
rebentação das ondas

Ano de finalização do estudo

1998

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatórios publicados

“Ensaios em modelo reduzido das obras de reabilitação do molhe do porto
da Praia, Graciosa. Ensaios bidimensionais de estabilidade e galgamentos”,
relatório 79/98 – NPP, LNEC, Lisboa, Abril de 1998
“Ensaios em modelo reduzido das obras de reabilitação do molhe do porto
da Praia, Graciosa. Ensaios tridimensionais de estabilidade e galgamentos”,
relatório 283/98 – NPP, LNEC, Lisboa, Novembro de 1998
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Embora as três soluções testadas em modelo 2D tenham evidenciado bom comportamento
para as condições de agitação marítima reproduzidas, a solução que utilizava tetrápodos de
30tf mostrou-se bastante mais eficaz do ponto de vista da redução dos galgamentos, pelo que
a respectiva solução acabou por ser a seleccionada pelo projectista.
A solução ensaiada a três dimensões previa a utilização de tetrápodos de 30tf no perfil-corrente do molhe e cubos Antifer de 30tf no perfil de rotação da cabeça a na curva situada no
enraizamento da obra (local onde normalmente se observavam bastantes estragos).

Fot. 40 – Aspecto de um ensaio 2D

Fot. 41 – Aspecto de um ensaio 3D

Apenas com ligeiras alterações ao nível da densidade de colocação de blocos no
enraizamento e da constituição da protecção do pé do talude, os resultados obtidos no modelo
3D foram considerados satisfatórios para as condições de agitação marítima reproduzidas.

2.12 – Porto de recreio de Angra do Heroísmo
Construção do porto de recreio de Angra do Heroísmo
Tipo de ensaio

Ensaios 2D de Estabilidade e Galgamentos e 3D de Estabilidade e
Galgamentos, Agitação e Morfodinâmicos

Objectivos

Verificação das condições de estabilidade e galgamento do perfil-corrente
do quebra-mar (2D) e do cômputo geral da obra (3D). Estudo de alternativas
para o enraizamento do quebra-mar e da agitação no interior da bacia
portuária

Entidade Promotora

Junta Autónoma do Porto de Angra do Heroísmo

Escala dos modelos

1:48,5

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumo local (ensaios 3D): SSE
Níveis de maré: ZH (BMAV)
+2,0 m(ZH) (PMAV)
Períodos de pico do espectro: 8s, 12s e 16s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 3m e o limite imposto pela
rebentação das ondas

Ano de finalização do estudo

1999

Técnicos Responsáveis

Engº Gabriel Silva e Engº Claudino Vicente

Relatórios publicados

“Molhe de protecção da marina de Angra do Heroísmo. Ensaios
bidimensionais de estabilidade e galgamentos”, relatório 136/97 – NPP,
LNEC, Lisboa, Julho de 1997
“Molhe de protecção da marina de Angra do Heroísmo. Ensaios
tridimensionais de estabilidade e galgamentos”, relatório 152/98 – NPP,
LNEC, Lisboa, Junho de 1998
“Marina de Angra do Heroísmo. Ensaios de agitação com implantação das
obras adicionais de abrigo do porto”, relatório 52/99 – NPP, LNEC, Lisboa,
Março de 1999
“Porto de recreio de Angra do Heroísmo. Estudo em modelo reduzido de
alternativas de enraizamento do molhe”, relatório 187/99 – NET, LNEC,
Lisboa, Agosto de 1999
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A construção do porto de recreio de Angra do Heroísmo foi antecedida de um vasto
conjunto de estudos em modelo reduzido, desde a verificação (2D e 3D) da estabilidade e dos
galgamentos do quebra-mar de protecção, ao estudo de alternativas para o enraizamento da
obra, passando pela verificação da agitação marítima na entrada e no interior da bacia
portuária e pelo estudo de medidas tendentes a melhorar as condições de acesso ao porto.
Os estudos foram iniciados com a realização de ensaios 2D de estabilidade e galgamentos
do perfil do trecho mais exposto do quebra-mar de protecção do porto de recreio, tendo-se,
para além da solução inicial, ensaiado mais 4 soluções alternativas, em virtude dos estragos
que se foram observando no talude interior, motivados pelos galgamentos.

Fot. 42 – Modelo 2D. Aspecto de um ensaio
O modelo 3D permitiu, numa primeira fase, avaliar as condições de segurança do quebra-mar de protecção e o índice de abrigo proporcionado pelo mesmo, tendo sido apenas
parcialmente confirmadas as condições de galgamento observadas no ensaio 2D.

Fot. 43 – Aspecto do modelo 3D
Os ensaios de agitação confirmaram a elevada tranquilidade no interior da bacia portuária,
mas evidenciaram alguns problemas na entrada de embarcações em situação de mar mais
revolto e mesmo no seu estacionamento no tardoz do molhe-cais do porto de Pipas.
Com vista a minimizar estes problemas, foram, numa segunda fase do estudo, avaliados os
benefícios associados à construção de uma obra adicional de abrigo, tal como se pode
observar na Fot. 44. Esses benefícios ficaram bem patentes, embora se reconhecesse que
esta obra adicional agravaria significativamente o custo global do empreendimento.

Fot. 44 – Aspecto da obra adicional
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Posteriormente, o modelo 3D foi também utilizado para o estudo do efeito que a construção
do quebra-mar de protecção do porto de recreio poderia ter na pequena praia adjacente ao seu
enraizamento, tendo-se também avaliado a possibilidade de abertura de um canal entre o
quebra-mar e a muralha actual.

2.13 – Porto da Ribeira Quente
Do cômputo geral de todos os ensaios realizados para obras da RAA, os efectuados para a
validação da solução do molhe de protecção do porto da Ribeira Quente foram talvez aqueles
que envolveram o estudo de mais soluções alternativas e aqueles em que se tornou mais difícil
a obtenção de uma solução que pudesse ser considerada aceitável.
Em virtude da grande complexidade dos fundos em frente à obra, foram identificados alguns
locais de franca concentração de energia da agitação incidente, levando a que, à medida que
os ensaios iam sendo realizados e os resultados iam sendo obtidos, se fossem tomando
medidas no sentido do robustecimento de algumas zonas do molhe, que passaram
essencialmente pelo aumento do peso dos blocos do manto resistente, pelo aumento da
densidade de colocação dos blocos e pela abertura de valas de fundação do pé do talude.
Construção do porto de pesca da Ribeira Quente
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivo

Verificação das condições de estabilidade e galgamento do quebra-mar

Entidade Promotora

Direcção Regional de Obras Públicas

Escala do modelo

1:48

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumos locais: S e S-15-W
Níveis de maré: ZH (BMAV)
+2,0 m(ZH) (PMAV)
Períodos de pico do espectro: 10s e 14s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 5m e 8m

Ano de finalização do estudo

1998

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatórios publicados

“Ensaios tridimensionais de estabilidade e galgamentos do molhe de
protecção do porto de pesca da Ribeira Quente”, relatório 260/97 – NPP,
LNEC, Lisboa, Novembro de 1997
“Ensaios tridimensionais de estabilidade e galgamentos do molhe de
protecção do porto de pesca da Ribeira Quente. Ensaios adicionais”,
relatório 48/98 – NPP, LNEC, Lisboa, Fevereiro de 1998

Fot. 45 – Aspecto de um ensaio
Fot. 46 – Aspecto dos estragos observados em muitos dos ensaios realizados
Uma solução considerada aceitável só viria mesmo a ser conseguida com recurso à
alteração do lay-out do troço final do quebra-mar, afastando a cabeça da obra de uma zona
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onde ocorria forte rebentação mergulhante sobre os blocos do sector exterior do perfil de
rotação da cabeça, como se pode ver na Fot. 45.

2.14 – Porto de Rabo de Peixe
Praticamente em simultâneo com os ensaios referidos no ponto 2.13 e com objectivos
idênticos, decorreu o estudo do quebra-mar de protecção do porto de pesca de Rabo de Peixe.
Na medida em que se dispunha de uma plataforma bastante extensa em frente à zona de
implantação da obra, a solução de projecto foi considerada estável após o cumprimento da
totalidade do programa de ensaios, sugerindo-se mesmo a dispensabilidade da vala de
fundação dos blocos do pé do perfil que entretanto havia sido projectada.
Construção do porto de pesca de Rabo de Peixe
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivo

Verificação das condições de estabilidade e galgamento do quebra-mar

Entidade Promotora

Direcção Regional de Obras Públicas

Escala do modelo

1:48

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumos locais: N e N-30-W
Níveis de maré: ZH (BMAV)
+2,0 m(ZH) (PMAV)
Períodos de pico do espectro: 10s e 14s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 5m e 9m

Ano de finalização do estudo

1998

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatórios publicados

“Ensaios em modelo reduzido do quebra-mar de protecção do porto de
pesca de Rabo de Peixe”, relatório 169/98 – NPP, LNEC, Lisboa, Julho de
1998
“Ensaios adicionais em modelo reduzido do quebra-mar de protecção do
porto de pesca de Rabo de Peixe”, relatório 289/98 – NPP, LNEC, Lisboa,
Novembro de 1998

Fots. 47 e 48 – Aspectos dos ensaios realizados
Após a realização do estudo e em resultado da necessidade de expansão da área portuária,
foi solicitado ao LNEC a repetição dos ensaios com a cabeça do quebra-mar fundada num local
diferente do inicialmente previsto (ensaios adicionais).
Estes ensaios vieram a demonstrar que, para a nova localização, não se poderia dispensar
a vala de fundação do pé do talude num troço do sector interior do perfil de rotação da cabeça,
tendo-se ainda recomendado a demolição de um afloramento rochoso situado ao nível da
fundação do manto resistente da zona final do corpo do molhe, que mostrou ser bastante
prejudicial à estabilidade da obra.
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2.15 – Protecção da Marginal da Povoação
Nas Fots. 49 e 50 procura dar-se uma panorâmica do conjunto de obras reproduzido, que
esteve na base da realização de um estudo de verificação das condições assumidas no
projecto, nomeadamente no que dizia respeito à estabilidade das obras marítimas propostas.

Fots. 49 e 50 – Aspectos das obras marítimas destinadas à protecção da Marginal
Protecção da Marginal da Povoação
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Estabilidade e Galgamentos e Agitação

Objectivos

Verificação das condições de estabilidade e galgamento do quebra-mar de
protecção da marginal e verificação da sobrelevação da água do mar e das
características da agitação marítima junto à costa e no interior da pequena
bacia que se pretendia construir

Entidade Promotora

Secretaria Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente

Escala do modelo

1:50

Agitação marítima

Ondas irregulares (espectro empírico JONSWAP)
Rumo local: SSW
Níveis de maré: ZH (BMAV)
+2,0 m(ZH) (PMAV)
Períodos de pico do espectro: 8s e 14s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 2m e o limite imposto pela
rebentação das ondas

Ano de finalização do estudo

1999

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatório publicado

“Ensaios em modelo reduzido da protecção da marginal da Povoação (S.
Miguel – Açores)”, relatório 35/99 – NPP, LNEC, Lisboa, Fevereiro de 1999

Apesar de os estragos observados no decorrer dos ensaios não terem sido muito
relevantes, considerou-se oportuno recomendar o reforço de alguns dos sectores do conjunto
de obras previsto, concretizado pelo aumento dos pesos dos blocos de enrocamento a utilizar.
Embora os ensaios tenham sido efectuados sem a reprodução das condições de vento
locais, os resultados obtidos foram bastante positivos quanto à possibilidade de ocorrerem
galgamentos constituídos por lâminas de água para a Marginal.

2.16 – Porto da Calheta
No limiar da década de 90 foi estudado um conjunto do obras marítimas destinado a
melhorar a operacionalidade do já existente mas bastante desprotegido porto da Calheta.
Para além do objectivo de verificar o comportamento do quebra-mar de protecção do porto,
os ensaios permitiram ainda verificar o benefício (agitação marítima), associado à sua
construção, tendo-se realizado ensaios de agitação com e sem a nova obra implantada.
De acordo com o projecto, a cabeça do quebra-mar era do tipo semi-vertical, constituída por
caixotões de betão armado solidarizados superiormente por uma superestrutura com vários
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níveis de dissipação de energia. Este conjunto foi reproduzido sem que se efectuasse qualquer
ligação entre elementos, pelo que a sua estabilidade foi avaliada do lado da segurança.
Construção do porto da Calheta – S. Jorge
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Estabilidade e Galgamentos e Agitação

Objectivos

Verificação das condições de estabilidade e galgamento do quebra-mar de
protecção do porto e averiguação dos benefícios associados à implantação
da obra, em termos da agitação marítima no interior da baía da Calheta

Entidade Promotora

Junta Autónoma do Porto da Horta

Escala do modelo

1:54,5

Agitação marítima

Ondas irregulares (JONSWAP) – Ensaios de Estabilidade e Galgamentos
Ondas regulares – Ensaios de Agitação
Rumos locais: W-40-S e S
Níveis de maré: ZH (BMAV) – Estabilidade e Galgamentos
+2,0 m(ZH) (PMAV) – Estabilidade e Galgamentos
+1,0 m(ZH) (NM) – Ensaios de Agitação
Períodos: 8s, 12s e 16s – Ensaios de Agitação
Tp=12s e Tp=16s – Ensaios de Estabilidade e Galgamentos
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 3m e 7m nos ensaios de
Estabilidade e Galgamentos e um único valor de H nos ensaios
de Agitação

Ano de finalização do estudo

2000

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatório publicado

“Ensaios em modelo reduzido do porto da Calheta (S. Jorge – Açores)”,
relatório 224/00 – NPP, LNEC, Lisboa, Agosto de 2000

Ao longo do seu desenvolvimento, o quebra-mar dispunha de uma curva de raio bastante
reduzido, na qual foram identificados inúmeros problemas do ponto de vista da estabilidade do
manto resistente, nomeadamente do seu pé.

Fot. 51 – Lay-out da solução de projecto
Fot. 52 – Aspecto da estrutura da cabeça do quebra-mar
Tendo sido testadas várias soluções alternativas e não tendo nenhuma delas resultado
satisfatoriamente, houve necessidade de alterar o lay-out do quebra-mar, dotando-o de uma
curva de raio bastante superior ao inicialmente previsto, com o qual foram obtidos resultados
aceitáveis do ponto de vista de estabilidade.

2.17 – Porto de recreio de Vila Franca do Campo
O porto de recreio de Vila Franca do Campo foi também alvo de ensaios com o objectivo de
estudar o comportamento das obras de protecção e o abrigo por elas proporcionado.
Embora se previsse a existência de duas fases de construção, os ensaios centraram-se
apenas na configuração final, ou seja, na situação após a segunda fase da construção.
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Construção do porto de recreio de Vila Franca do Campo
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Estabilidade e Galgamentos e Agitação

Objectivos

Verificação das condições de estabilidade e galgamento das obras de
protecção portuária, avaliação das condições de abrigo por elas
proporcionadas e registo de sobrelevações no interior da bacia portuária.

Entidade Promotora

Câmara Municipal de Vila Franca do Campo

Escala do modelo

1:51,5

Agitação marítima

Ondas irregulares (JONSWAP) – Ensaios de Estabilidade e Galgamentos e
de avaliação das Sobrelevações
Ondas regulares – Ensaios de Agitação
Rumos locais: SE e S
Níveis de maré: ZH (BMAV) – Estabilidade, Galgamentos e Sobrelevações
+2,5 m(ZH) (PMAV+Sob.) – Estabilidade, Galgamentos e
Sobrelevações
+2,0 m(ZH) (PMAV) – Ensaios de Agitação
Períodos: 8s, 11s e 15s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 3m e o limite imposto pela
rebentação das ondas nos ensaios de Estabilidade e
Galgamentos e dois valores de H nos ensaios de Agitação. A
ocorrência de sobrelevações no interior da bacia portuária foi
avaliada com a actuação de ondas cuja rebentação se dava à
entrada da bacia portuária

Ano de finalização do estudo

2002

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatório publicado

“Ensaios em modelo reduzido do porto de recreio de Vila Franca do
Campo”, relatório 28/02 – NPP, LNEC, Lisboa, Fevereiro de 2002

Fot. 53 – Aspecto de uma fase parcial da construção do modelo
Fot. 54– Aspecto da entrada do porto de recreio no modelo
Os resultados obtidos demonstraram a necessidade de se proceder a um ligeiro aumento da
cota de coroamento da principal obra de protecção, de forma a proporcionar apoio eficaz aos
blocos da berma de coroamento. De acordo com os resultados obtidos, procedeu-se também à
alteração da forma da faixa interior da superestrutura, de modo a que o talude interior fosse
mais eficazmente protegido da acção dos galgamentos.

2.18 – Orla costeira da Ribeira Grande
Entre 2001 e 2002 foram realizados ensaios de estabilidade e galgamentos em modelo
reduzido da protecção da orla costeira da cidade da Ribeira Grande, mais concretamente da
zona adjacente à piscina das Poças.
Já com o modelo construído e no seguimento de uma visita efectuada pelo Dono da Obra
ao LNEC, decidiu-se alterar o lay-out do conjunto das obras proposto, pelo que se procedeu ao
ensaio de duas soluções: uma, a inicial, composta por uma protecção Norte, uma protecção Sul
e um pequeno quebra-mar destacado; e outra, em que o quebra-mar destacado dava lugar a
um quebra-mar enraizado no topo Sul da protecção Norte.
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Construção da protecção da orla costeira adjacente à piscina das Poças na cidade da Ribeira Grande
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Estabilidade e Galgamentos

Objectivo

Verificação das condições de estabilidade e galgamento do conjunto de
obras projectado

Entidade Promotora

Empresa WW

Escala do modelo

1:48

Agitação marítima

Ondas irregulares (JONSWAP)
Rumos locais: N-7-W e N-41-W
Níveis de maré: +0,1 m(ZH) (BMAV)
+2,2 m(ZH) (PMAV+Sob.)
Períodos de pico do espectro: 10s e 16s
Ondas: Valores de Hs compreendidos entre 2m e o limite imposto pela
rebentação das ondas

Ano de finalização do estudo

2002

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatório publicado

“Ensaios em modelo reduzido da protecção da orla costeira da Ribeira
Grande - Açores”, relatório 132/02 – NPP, LNEC, Lisboa, Maio de 2002

Fot. 55 – Aspecto de um ensaio com a solução inicial
Fot. 56 – Modelo da cabeça do quebra-mar da solução alternativa
Embora no cômputo geral dos ensaios realizados não se tenha chegado a uma solução que
pudesse ser considerada inteiramente satisfatória do ponto de vista de estabilidade, não
deixaram de ser identificados os locais e os elementos das obras que deveriam merecer uma
atenção especial da parte do projectista na fase de elaboração do projecto final.

2.19 – Portinho de S. Pedro - Lagoa
Com o objectivo de melhorar as condições de abrigo do portinho de S. Pedro (Lagoa), foi
desenvolvido um projecto cujos ensaios se realizaram no LNEC durante os anos de 2002 e
2003.
O estudo decorreu em duas fases, tendo mesmo sido prevista a realização de uma terceira
fase, que, entretanto, não veio a concretizar-se.
Com a realização dos ensaios de estabilidade e galgamentos da solução inicial proposta
pelo projectista foram identificados alguns locais onde haveria necessidade de se proceder a
alterações que, para as condições de agitação marítima reproduzidas no modelo, pudessem
garantir a estabilidade da principal obra de protecção da bacia portuária, o molhe Poente. Estes
problemas foram facilmente resolvidos, pelo que a solução foi considerada aceitável. No
entanto, os resultados obtidos nos ensaios de agitação vieram a ser considerados
insatisfatórios por parte do projectista, em virtude da franca entrada de energia no porto.
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Melhoramento das condições de abrigo do Portinho de S. Pedro
Tipo de ensaio

Ensaios 3D de Estabilidade e Galgamentos e de Agitação

Objectivos

Verificação das condições de estabilidade e galgamento do conjunto de
obras projectado e avaliação das condições de agitação marítima no interior
da bacia portuária

Entidade Promotora

Câmara Municipal de Lagoa

Escala do modelo

1:53

Agitação marítima

Ondas irregulares (JONSWAP)
Rumos locais: SSW e SSE
Níveis de maré: ZH (BMAV)
+2,0 m(ZH) (PMAV)
Períodos: 12s e 16s (rumo SSW) e 10s (rumo SSE)
Ondas: Nos ensaios de estabilidade e galgamentos foram reproduzidos
valores de Hs compreendidos entre 3m e a altura máxima
possível obter por limitação dos fundos. Nos ensaios de agitação
foram testados três valores de altura de onda

Ano de finalização do estudo

2003

Técnico Responsável

Engº Gabriel Silva

Relatórios publicados

“Ensaios em modelo reduzido do porto de recreio de S. Pedro (Lagoa –
Açores)”, relatório 45/03 – NPE, LNEC, Lisboa, Fevereiro de 2003
“Ensaios em modelo reduzido do porto de recreio de S. Pedro (Lagoa –
Açores). Ensaios adicionais”, relatório 373/03 – NPE, LNEC, Lisboa,
Dezembro de 2003

Os resultados não satisfatórios do ponto de vista da agitação interior obrigaram ao aumento
substancial do comprimento do molhe Poente, situação que viria a ser também ensaiada, numa
segunda fase do estudo.
Se o novo lay-out das obras resolveu o problema da agitação interior, fez surgir outros que
foram merecendo a melhor atenção do projectista, de que se salientam deficiências ao nível da
estabilidade do perfil de rotação da nova cabeça do molhe.
De forma a melhorar o comportamento do perfil de rotação da cabeça, foram feitas algumas
recomendações pelo LNEC, que foram tidas em consideração no desenvolvimento dos estudos
de gabinete efectuados posteriormente.

Fot. 57 – Aspecto da construção dos fundos do modelo
Fot. 58 – Aspecto de um ensaio da segunda fase do estudo, onde é bem evidente a forma
como o perfil de rotação da cabeça do molhe era solicitado

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A longa apresentação que se termina enfatiza o parco mas efectivo contributo do DHA do
LNEC no processo de expansão portuária operado na RAA desde o início da década de 80,
através de um dos seus campos relevantes: o ensaio de obras marítimas em modelo reduzido.
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O volume de trabalho efectuado para a RAA foi de tal forma importante para o LNEC, que
esteve mesmo na base da orientação de algumas das suas estratégias, justificando, por
exemplo, a aquisição de equipamento com determinadas características, sem o qual o estudo
de obras marítimas para a RAA se tornaria bastante limitado.
Embora algumas das obras marítimas ensaiadas nunca tenham passado da fase de
projecto, em praticamente todas as que foram construídas os estudos efectuados no NPE-DHA
recomendaram alterações aos projectos iniciais, que em muito contribuíram para a segurança
global das estruturas.
A satisfação das pretensões das entidades responsáveis da RAA e dos projectistas sempre
esteve na primeira linha das prioridades do NPE-DHA, daí resultando que, ao que se sabe,
apenas em uma ocasião, face à urgência na obtenção de resultados e à incontornável
ocupação dos equipamentos experimentais, tenha sido fisicamente impossível a realização de
um estudo.
A cooperação ao longo de todos estes anos foi, como se pode concluir, extremamente
profícua. Tal como se pretende que a obra permaneça, ficarão também os laços profissionais e
também de amizade que ao longo deste período foram sendo estabelecidos entre os diferentes
intervenientes nos diversos estudos, representantes de Donos de Obra, Projectistas,
Empreiteiros, Pescadores e os técnicos do LNEC.
São esses laços e a qualidade e a quantidade dos estudos realizados que estiveram na
base desta apresentação, assim como serão certamente esses mesmos factores a nortear a
actividade no futuro.

