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1. INTRODUÇÃO 

  
Os problemas de estabilidade e de ruína de quebramares estão sempre relacionados 

com a ondulação que os atinge. No entanto, em alguns casos, essa ação da onda, para 

além do efeito direto sobre a estrutura, tem uma ação sobre as fundações, mais 

significativa no caso de solos finos, de baixa permeabilidade, podendo provocar a sua 

fluidificação parcial. Enquadra-se neste caso a ruína do quebramar norte do porto da 

Nazaré, que se exporá brevemente adiante. 

  

No caso do molhe da Ericeira o fenómeno atrás referido de fluidificação parcial das 

fundações não está ainda estabelecido. No entanto, e dado o estado de degradação da 

cabeça do molhe, serão apresentados alguns métodos de observação não tradicional. 



O CASO DO MOLHE DA ERICEIRA 

2.1. Comportamento da obra 

Durante a sua construção, o molhe da Ericeirafoi sujeito a temporais muito 

significativos, que originaram danos substanciais. No entanto, após entrar em 

funcionamento, tem sofrido uma degradação gradual, que se agravou com os temporais 

do inverno de 2013-2014, o que levou à utilização de alguns meios não correntes para 

observação da obra. No que respeita às fundações, e no caso particular da cabeça, a 

parte interior está assente em fundação rochosa, e a parte exterior em fundação arenosa. 

  

Em 2014 foi realizada uma filmagem, e uma campanha de fotografias, com drone, de 

todo o molhe, que mostrou uma degradação muito acentuada da cabeça. A análise 

desses elementos levaram à conclusão de ser necessária uma intervenção urgente na 

cabeça do molhe, e rectificações pontuais no seu corpo. Para tal foi decidido fazer 

estudos complementares incluindo: 

  

 Uma campanha de inspeção sub aquática, tanto no intradorso, como no extradorso e 

cabeça de rotação do molhe; 

 Levantamento topohidrográfico com sonda multifeixe abaixo do nível de água, 

complementado com varrimento laser acima daquele nível.  

  

Nos pontos seguintes apresentam-se alguns resultados desses estudos. 





2.2. Fotografia e filmagem com drone 

Aspecto da face interior da cabeça de rotação, com falta visível de blocos antifer 



2.2. Fotografia e filmagem com drone 

Face exterior da cabeça de rotação; desorganização dos blocos de proteção 



2.2. Fotografia e filmagem com drone 

Aspecto da face exterior do molhe, 

sendo possível identificar todos os 

tetrápodes da camada exterior de 

proteção partidos. 

Aspecto da face exterior do molhe, sendo possível 

identificar todos os tetrápodes da camada exterior de 

proteção partidos. 



2.3. Inspeção subaquática  
A inspeção decorreu em condições favoráveis e com visibilidade razoável. Na cabeça do 

molhe do lado interior a quantidade de matéria orgânica em suspensão reduziu um pouco as 

condições de visibilidade, tendo-se constatado que esta matéria orgânica em suspensão era a 

responsável pela mancha acastanhada atrás referida. 

  

O nível da maré durante a inspeção foi de 1.8m (ZH). A altura da vaga à hora da inspeção foi 

de 1.15m. 

Aspecto na zona em que se observou a falta de uma fiada de blocos antifer, ao nível da 

baixa mar. Em a) e b) verifica-se, afastado do talude da cabeça, a existência de blocos 

espalhados; no arranque do talude, c) e d), verifica-se falta de blocos 



Tetrapode partido 
Arraque talude danificado, espaços vazios e 

fundo assoreado 



2.4. Levantamento topohidrográfico  

O levantamento com sonda multifeixe e com varrimamente laser é um elemento valioso. 

Apresenta-se a parte submersa da cabeça, executado com sonda multifeixe, numa 

representação 3D.  



2.4. Levantamento topohidrográfico  
Apresenta-se o modelo 3D, incorporando os dados tanto do varrimento laser, como da 

sonda multifeixe, de todo o molhe, numa vista vertical, e o pormenor da cabeça de 

rotação.  



2.4. Levantamento topohidrográfico  

Como se pode observar nas figuras referidas este tipo de levantamento permite 

identificar a posição de todos os blocos, as zonas de falha, e a zona de deposição dos 

blocos removidos. 

  

Permite igualmente observar uma coroa à volta da cabeça que tanto poderá representar 

blocos que se tenham enterrado por fluidificação parcial das areias de fundação, como 

unicamente o assoreamento do pé do talude. 

2.5. Algumas considerações finais 

Os blocos removidos depositaram-se na mesma localização em que, nos temporais 

ocorridos durante a construção, se depositaram os blocos então movimentados. 

  

Considera-se que este facto indica que o mar é mais energético do que o previsto, e, no 

projeto de recuperação em elaboração, considera-se um reforço na proteção da cabeça. 

Assim, a camada exterior será igualmente de antifer, mas de 50 ton, em vez das actuais 

40 ton. 

  

Pensa-se que no caso deste molhe não se deve verificar o mesmo fenómeno de 

fluidificação de areias, que se observou na Nazaré, como se mostrará adiante. No 

entanto considera-se que, do lado exterior, se justifica a colocação de instrumentação, 

durante um período que cubra um inverno marítimo, de modo a esclarecer 

completamente esse ponto. 



 3. O CASO DO QUEBRAMAR NORTE DO PORTO DA NAZARÉ 

3.1. O comportamento do quebramar 

O porto da Nazaré foi construído em 1990, apresentado uma barra com largura de 100m, 

projetada a cotas  entre -7.00 e -8.00  Z.H., As cabeças do quebramares estão fundadas à cota -

10.00 Z.H..  



 3. O CASO DO QUEBRAMAR NORTE DO PORTO DA NAZARÉ 

3.1. O comportamento do quebramar 

As fundações deste quebramar são constituidas por formações arenosas, sendo a superfície de 

fundação 2.0m abaixo do fundo do mar. A cabeça de rotação dispunha de uma berma de 

proteção com 2.0m de largura. 

  

Já em 1997 se tinha verificado, com os levantamentos topohidrográficos executados, que um 

braço do canhão da Nazaré, no início direcionado à cabeça do quebramar sul, se estava a 

deslocar em direção ao quebramar norte (figura 15). 



 3. O CASO DO QUEBRAMAR NORTE DO PORTO DA NAZARÉ 

3.1. O comportamento do quebramar 

Em 2004 o quebramar norte foi submetido a algumas obras de recuperação e, até 2013, o seu 

comportamento foi dentro do esperado. No entanto, com os temporais de janeiro de 2013, e do 

inverno marítimo 2013-2014, deu-se a ruína total da cabeça do molhe, e de cerca de 20m do 

seu corpo. 



 3. O CASO DO QUEBRAMAR NORTE DO PORTO DA NAZARÉ 

3.1. O comportamento do quebramar 

Na elaboração do projeto de recuperação admitiu-se que a onda significativa seria superior à 

considerada no projeto inicial, possivelmente devido à variação dos fundos atrás referida. 

Assim, o projeto de recuperação previu um reforço substancial do manto de proteção da 

cabeça, que passou a ser executado em blocos antifer de 50 ton (220 blocos, em duas camadas, 

com uma desnidade de 70%). 

  

Os tetrápodes de 40 ton que fosse possível recuperar iriam assegurar a transição entre a cabeça 

de rotação, e o corpo do quebramar. No restante corpo do quebramar não foi, nessa altura 

prevista intervenção. Na cabeça de rotação manteve-se a inclinação inicial do talude de 

4(H)/3(V). 



3.2. A execução da obra de reparação 

Durante a execução dos trabalhos de recuperação da cabeça, ao contrário do que se 

esperava, apenas se identificaram 4 blocos fora da planta inicial da estrutura. Pelo 

contrário, a recuperação de blocos foi muito difícil, pois o grosso dos elementos, quer 

tetrápodes, quer blocos de enrocamento, encontravam-se enterrados na vertical da posição 

inicial, e com um imbrincamento muito forte. Este facto levantou a questão de qual o 

mecanismo de rotura efectivamente verificado pois, no caso de uma rotura tradicional, tal 

como previsto, por ação das ondas, os blocos deveriam ter sido espalhados numa área mais 

ou menos extensa, e não enterrar-se na vertical. 

  

Desse modo, foi decidido recuperar unicamente o material necessário par garantir uma boa 

fundação à nova estrutura, e os tetrápodes de 40 ton necessários à boa execução da 

transição entre a nova cabeça e o corpo do quebramar 



3.3. Causas prováveis da rotura verificada 

A análise in situ e a análise global da situação sugere que  mecanismo provável de rotura 

deste quebramar, tendo em consideração que a sua fundação é arenosa, e que os blocos se 

enterraram na vertical, seja a fluidificação parcial da fundação, devido às onda de grande 

altura, e à permeabiliudade relativamente baixa das areias. Recentemente o projeto e 

dimensionamento de quebramares tem sido objeto de uma análise crítica, tendo sido 

identificado que um certo número destas estruturas estão vulneráveis à liquefação das 

formações de fundação, levando à degradação da sua estrutura, e impossibilidade de 

funcionarem eficazmente num espaço de tempo curto, levando muitas vezes ao seu colapso 

total (Zhang et al, 2012, Bonjean et al, 2004). 

  

Está relatado (Wang e Oh, 2013) que os dois principais factores a influenciarem a 

liquefação, ou liquefação parcial dos solos de fundação de quebramares são a pressão 

intersticial da água, e a tensão efectiva.  Ambas variam com a profundidade, e com a 

ondulação: o escoamento é descendente sob a crista da onda, e ascendente na sua cava, 

tendo estes autores verificado que as profundidades de liquefação são maiores sob a crista 

que sob a cava da onda. Propuseram um modelo que dá uma boa compreensão do 

mecanismo de interação entre a onda e o solo. 



3.3. Causas prováveis da rotura verificada 

Gratiot e Mory (2000) apresentaram uma análise de sensibilidade dos modelos existentes, 

e um ensaio de campo, para analisar a ação de ondas regulares que podem provocar a 

liquefação momentânea, total or parcial, do fundo do mar, provocando assim o 

assentamento gradual das estruturas aí fundadas. 

 

Jeng e Li (2005) reconheceram que a avaliação da resposta dos solos de fundação induzida 

pela ação das ondas é um factor determinante na análise da instabilidade em torno de um 

quebramar, e indicam que a zona liquefeita ocorre em geral na zona da cabeça de rotação; 

concluiram também que o ângulo das ondas incidentes afectam o o padrão das zonas 

liquefeitas, mas também a sua profundidade; e indicam também, como era expectável, que 

a natureza do solo afecta de modo significativo a sua resposta e, consequentemente, a 

liquefação ocorrente. Estes autores indicam que a liquefação, sob quebramares, apenas 

pode ocorrer em areias finas, e não em areias grosseiras. 

  

A análise das observações efectuadas durante os trabalhos de reabilitação do quebramar 

norte da Nazaré, bem como a informação consultada da bibliografia,  leva-nos a admitir  

que é altamente provável que a causa de rotura deste quebramar seja a liquefação, ou 

liquefação parcial, das areias de fundação, e não unicamente a ação directa das ondas 

incidentes sobre o quebramar. 



3.4. Instrumentação preconizada  

Face ao atrás exposto, foi decidido  implementar um sistema de instrumentação neste 

quebramar, que nos permita identificar a resposta dos solos de fundação à ação de ondas. 

Assim, vai ser instalado um sistema que registe em simultâneo a altura de onda, e que meça 

as tensões inetrsticiais num perfil, a três profundidades: 1, 2 e 3m. Este perfil será instalado 

no eixo do quebramar, a 5m da saia da banqueta. Os equipamentos de registo ficarão 

instalados no farolim do molhe. 



4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Apresentou-se o caso do molhe da Ericeira, tendo-se tentado mostrar o interesse de algumas 

técnicas não habitualmente utilizadas neste tipo de monitorização. 

  

No caso do quebramar da Nazaré, provavelmente mais de que um mecanismo contribuiu para 

a sua rotura.  Em primeiro lugar, a ação directa da onda sobre a cabeça de rotação, será cerca 

de 2.0m mais elevada do que foi considerado em projecto, devido à mudança dos fundos na 

vizinhança da estrutura. 

  

No entanto a evidência obtida durante a execução dos trabalho de recuperação da estrutura 

indiciam a provável ocorrência também de liquefação, provavelmente parcial, das suas 

fundações. Importa, por isso, instrumentar esta estrutura, de mdo a clarificar esta 

possibilidade. 


