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RESUMO  

O pré-dimensionamento de quebramares de taludes, em particular do seu manto 
resistente, é efectuado com base em fórmulas empíricas de cálculo, que permitem estimar o 
peso dos blocos que o constituem e que deverão resistir às diferentes solicitações, 
nomeadamente a agitação marítima. 

Algumas dessas fórmulas foram obtidas com base em ensaios em modelo reduzido, o 
que conduz a vários tipos de limitações e aplicabilidade, atendendo à não consideração de 
muitos factores hidrodinâmicos característicos da agitação marítima, em particular o seu 
carácter irregular. 

Este texto procura realçar a importância da consideração do carácter irregular da 
agitação marítima no dimensionamento de quebramares de taludes, bem como apresentar 
alguns dos desenvolvimentos mais recentes no sentido de incorporar este aspecto nas fórmulas 
da cálculo do peso dos bloco constituintes do manto resistente.   

1. MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DE QUEBRAMARES DE TALUDES   

1.1. Introdução  

Os quebramares de taludes são estruturas costeiras de secção transversal trapezoidal, 
que constituem um obstáculo à propagação normal da agitação, permitindo a dissipação da 
sua energia. O mecanismo de dissipação está relacionado com a percolação no seu interior e 
com a rebentação da agitação no próprio talude.  

Na sua grande maioria, os quebramares de taludes são constituídos por um manto 
resistente, que deverá ser dimensionado para resistir à acção das ondas, por filtros (ou sub-
camadas) de enrocamento e por um núcleo, geralmente de enrocamento de dimensão variável. 
O tipo de material utilizado na construção do manto resistente é diverso, podendo ser 
constituído por blocos naturais (graníticos ou basálticos), blocos artificiais (tetrápodes, blocos 
cúbicos, blocos cúbicos modificados, dolos, paralelipípedos, etc.), ou novos materiais como 
os blocos de betão de elevada densidade.  
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A escolha do material depende das características estruturais e hidráulicas dos blocos 
utilizados, bem como outros aspectos, nomeadamente de natureza económica, de segurança e 
da tonelagem exigida.  

Existem diversos métodos de dimensionamento deste tipo de estruturas costeiras e que 
consistem, basicamente, em diferentes fórmulas para determinação do peso dos blocos do 
manto resistente, peso este que deverá resistir às diferentes solicitações da estrutura. Das 
várias acções que podem actuar sobre um quebramar, nomeadamente a agitação marítima, as 
marés e correntes, os sismos e os tsunamis, a primeira é, dada a sua severidade, sem dúvida a 
que mais afecta directamente a estabilidade destas estruturas, podendo levar à queda, 
deslocamento ou rotura dos seus blocos constituintes e consequentemente, por vezes, à ruína 
da estrutura. 

A determinação da agitação de projecto constitui, portanto, um parâmetro fundamental 
no cálculo da estabilidade dos quebramares de taludes. A agitação pode ser considerada, na 
sua forma mais simplista, pressupondo a uniformidade das características das várias ondas 
individuais, isto é, como agitação regular e de uma forma mais realista, uma vez que em 
situações reais o conceito de onda regular deixa de ter sentido, como agitação irregular, 
podendo ser analisada através do seu espectro de agitação. 

A consideração da agitação marítima como regular constitui a mais simples 
abordagem da agitação, pressupondo que esta é puramente bi-dimensional e de pequena 
amplitude. São ondas facilmente geradas em laboratório, de forma sinusóidal, com altura, 
período e direcção constantes.  

A análise da agitação como irregular procura descrever as “reais” características 
aleatórias tridimensionais da agitação, considerando, portanto, a superfície livre como um 
conjunto de ondas de características aleatórias. Parâmetros como a altura da onda, o período 
ou a direcção são considerados como grandezas estatísticas, uma vez que a superfície livre do 
mar é considerada como composta por ondas de variadas alturas e períodos, movendo-se nas 
mais variadas direcções. Esta análise é apenas possível se existirem dados em quantidade 
(após um período de observação suficientemente longo) e qualidade (com garantias de bom 
funcionamento do equipamento de medição, com o registo efectuado de forma sistemática e 
sem falhas) suficientes. Esta consideração, apesar de mais representativa da realidade, vem 
aumentar a complexidade das análises.   

1.2. Fórmula de Hudson  

A complexidade da acção da agitação marítima sobre os blocos de um manto 
resistente torna impossível o cálculo rigoroso das forças actuantes nos mesmos. Aliada à 
complexidade da forma de alguns blocos e à sua colocação/disposição aleatória, o cálculo das 
forças reactivas dos blocos adjacentes torna-se mais complexo, ou mesmo impossível, pelo 
que se utilizam fórmulas de estabilidade baseadas em resultados de ensaios com modelos 
reduzidos. 

Foi com base na abordagem simplista da agitação, considerando-a como regular, que a 
generalidade dos métodos existentes de dimensionamento de quebramares de taludes foi 
proposta, mas que, apesar de aceites e utilizados, não consideram muitos aspectos físicos 
relevantes. Essas fórmulas, baseadas em simplificações teóricas e nos resultados de ensaios 
em modelos, permitem avaliar o peso dos blocos necessário para resistir à acção da onda de 
projecto. São, portanto, métodos semi-empíricos que, apesar do elevado interesse nas 
aplicações práticas, possuem algumas limitações. A relativa incerteza das fórmulas é 
explicada pela não inclusão de alguns dos parâmetros considerados influentes na estabilidade 
dos quebramares, aliada ao carácter estocástico da acção da agitação marítima sobre os blocos 
e respectiva resposta.  
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Aconselha-se, por isso, a sua utilização apenas no pré-dimensionamento da estrutura, 

devendo o dimensionamento final, quando tal se justifica, ser complementado com ensaios em 
modelo ou com resultados de experiências anteriores, nomeadamente em obras de grande 
envergadura. 

Convirá ainda salientar, uma vez que todas estas fórmulas se basearam em resultados 
de ensaios com modelo reduzido, que, apesar de comprovadas/validadas em muitos casos por 
trabalhos de campo, a sua utilização e transposição de resultados para o protótipo, deverá 
revestir-se de algum cuidado. Salientam-se ainda outras recomendações (CEM, 2001) na 
realização dos ensaios laboratoriais. Na construção dos modelos, por exemplo, a colocação 
dos blocos é, por vezes, mais “arranjada” do que a que se verifica na realidade, no protótipo. 
Para que daí não resultem resultados mais favoráveis, recomenda-se a consideração, aquando 
da utilização das fórmulas de dimensionamento, da situação de colocação aleatória. 

De entre as várias fórmulas existentes de cálculo do peso unitário dos blocos do manto 
resistente, salienta-se a fórmula de Hudson, baseada em trabalhos anteriores de Iribarren 
(1938, 1950). Esta fórmula é apresentada no Shore Protection Manual (SPM) e traduz-se pela 
seguinte expressão, 
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em que W representa o peso unitário dos blocos constituintes do manto resistente, H a altura 
de onda incidente de projecto, H, γ  o peso volúmico do material dos blocos do manto 
resistente, γw o peso volúmico da água do mar, θ  o ângulo que o talude faz com a horizontal, 
KD o coeficiente de estabilidade3 e ∆ a densidade relativa. 

Allen, 1998, indica a possibilidade de efeitos de escala dos testes que serviram de base 
à geração dos dados, embora segundo o CEM, 2001, e baseando-se em estudos em grande 
escala, estes efeitos não sejam de todo importantes, desde que se proceda a uma adequada 
escolha da escala (considerando, por exemplo, um número de Reynolds superior a 6*104 ).  

De salientar que a fórmula de Hudson tem como base ensaios com ondas regulares 
apenas, não reproduzindo portanto, a irregularidade da agitação “real” e que é válida apenas 
para quebramares permeáveis, não galgáveis. Certos parâmetros hidrodinâmicos, 
considerados relevantes na estabilidade do manto resistente, como a declividade da onda, a 
profundidade relativa, o período, a obliquidade da onda, a inclinação dos fundos, o tipo de 
rebentação ou a duração do temporal, não são considerados neste método. 

Outros aspectos, mais relacionados com as características do manto resistente, como a 
cota e largura do coroamento, a técnica de colocação dos blocos, as características dos filtros 
e do núcleo e a resistência mecânica do material dos blocos, e que se consideram influentes na 
estabilidade de um quebramar de taludes, também não são considerados. Para além das 
limitações já referidas, há que salientar que a forma como o método considera as 
características da agitação, através do parâmetro “altura de onda” é considerada bastante 
simplista, Taveira Pinto, 2002.   

                                                         

 

3   O valor do coeficiente de estabilidade, KD , pode ser determinado com base em resultados de ensaios 
experimentais efectuados com modelos de quebramares, utilizando ondas regulares, para uma larga gama de 
alturas de onda e períodos e calculado para o regime de agitação que mais afectasse a condição de 
estabilidade do quebramar. Este valor é função de vários parâmetros, como o material constituinte dos 
blocos, tipo de blocos, tipo de superfície, interligação entre blocos, número de camadas do manto resistente, 
localização do perfil em questão, zona onde se encontra, ângulo do talude com a horizontal, percentagem de 
blocos deslocados permitida e a probabilidade de não excelência desejada. 
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1.2.1. Altura de onda de projecto  

Conforme referido anteriormente, a definição da agitação de projecto assume especial 
relevância, uma vez que a sua subavaliação poderá resultar num maior risco para a estrutura e 
a sua sobreavaliação num aumento do custo da obra. Ela interfere, portanto, de forma directa 
na solicitação, no custo da construção e na segurança da obra marítima. 

Como qualquer outra estrutura sujeita à acção da agitação, desde que economicamente 
viável, os quebramares deverão ser dimensionados de modo a suportar o efeito da máxima 
onda previsível no local da obra, tornando-se por isso necessário definir à partida a altura de 
onda de projecto. Uma vez que este método assenta em ensaios laboratoriais com ondas 
regulares, é necessário definir um “parâmetro equivalente”, isto é, uma altura de onda, de uma 
agitação regular, determinada a partir dos registos da agitação marítima (irregular) do local, 
que cause os mesmo danos na estrutura que esta última.  

Burchart, 2000, indica que a incerteza na determinação da altura de onda significativa 
contribui em cerca de 20% para a probabilidade de rotura da estabilidade de um quebramar. 

A determinação da altura de onda de projecto não é um processo totalmente 
determinístico, uma vez que ao seu valor está associado um determinado período de 
recorrência, um determinado nível de risco e uma dada probabilidade de excedência. 
Enquanto o conhecimento da interacção agitação-estrutura permanecer limitado, não poderá 
ser desenvolvida uma fórmula teórica geral, uma vez que as acções actuantes neste tipo de 
estruturas e a sua resposta estrutural são de natureza estocástica, aconselhando-se, por isso, a 
adoptar-se um procedimento baseado em aproximações probabilísticas. 

A agitação real afasta-se, portanto, da agitação regular, em particular quanto mais 
próximo da zona de geração ela for observada, sendo as variáveis altura de onda e período de 
caracter aleatório. Sugere-se, então uma abordagem estatística, quer para o conhecimento da 
distribuição destas variáveis, quer para o estabelecimento de parâmetros que caracterizem um 
estado de agitação. 

Durante muito anos, considerou-se que a altura média do terço superior das alturas 
registadas ou altura de onda significativa, seria a que melhor caracterizava um estado de 
agitação real, produzindo a mesma acção sobre as obras costeiras que uma onda regular. 
Actualmente, esta hipótese é posta em causa, apesar de existirem várias teorias, fórmulas e 
gráficos que ainda consideram este parâmetro como caracterizador do estado de agitação. 

Segundo Capitão et al., 1999, o conhecimento dos valores extremos das alturas de 
onda, períodos e direcção associadas a determinado período de retorno, isto é, a determinação 
do regime de extremos, é um aspecto fundamental no dimensionamento de quebramares e 
outras estruturas marítimas. A partir da distribuição das alturas de onda significativas 
máximas anuais e das alturas de onda máximas anuais, é possível calcular (por extrapolação) 
as alturas de onda para determinado período de retorno, sendo necessário, para tal, proceder-
se à escolha de um modelo de distribuição de probabilidade. Existem já programas, como o 
ADAPTA, que testam o ajuste às amostras através de diferentes métodos e apresentam os 
respectivos parâmetros de qualidade de ajuste. Escolhido o modelo será então possível a 
obtenção dos valores extrapolados da altura de onda, para diferentes períodos de retorno, 
associados a determinada direcção e períodos locais. 

As previsões da altura de onda de projecto a considerar no dimensionamento duma 
estrutura poderão ser feitas a curto ou a longo prazo. Se a previsão se resumir a uma 
estimativa a curto termo, onde se pretende a distribuição da altura de onda num dado estado 
de agitação marítima estacionário, poderá recorrer-se à distribuição de Rayleigh, sobre uma 
base de registos de 3 a 6 horas (muitas vezes, contínuos) e um número de ondas superior a 
200, pelo menos. 
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Demonstrado teoricamente e confirmado bastante bem pela prática, a variável 

aleatória “altura de zero ascendente” pode ser suficientemente bem caracterizada pela 
distribuição de Rayleigh.  

Se, pelo contrário, se pretender a previsão do clima de agitação marítima a longo 
prazo, isto é, das alturas de onda significativas extremas, recorre-se geralmente à totalidade 
das alturas de onda registadas ao longo de meses ou anos, sendo determinados posteriormente 
os valores máximos anuais. A análise dos tipos de distribuição de probabilidade de ocorrência 
que melhor se adequam aos registos das alturas de onda significativas, mostra que a 
distribuição de Weibull e a distribuição log-normal são as que melhor descrevem o 
comportamento deste parâmetro, recomendando-se a sua utilização na extrapolação para 
eventos com muito pouca probabilidade de ocorrência (a que correspondem grandes períodos 
de retorno). Em Soares, 1994, são analisados estes dois métodos, com base em dados 
recolhidos em Sines e Faro, chegando-se à conclusão que o segundo não é o mais 
recomendável para este tipo de análise, uma vez que se obtêm valores anormalmente elevados 
(e certamente irreais). O mesmo autor (Soares, 1988) defende a sua utilização apenas em 
casos de ondas de pequena a moderada altura. Os valores extrapolados a partir da distribuição 
de Weibull estão mais de acordo com a realidade e com os resultados provenientes de outras 
áreas do Oceano Atlântico, sendo portanto, mais plausíveis, pelo que se aconselha a sua 
utilização. 

No SPM, 1975, são sugeridos três valores para a altura de onda de projecto, conforme 
se trata de uma estrutura rígida, semi-rígida ou deformável. Os quebramares de taludes 
encontram-se no segundo e último grupo, caso sejam constituídos por blocos estruturalmente 
frágeis ou não, respectivamente. O manual aconselha a tomar-se o valor de 101/H  (altura 
média do décimo superior das alturas registadas) e a média dos períodos do terço das ondas 
mais altas, 31/T , ou 31/H  (altura média do terço superior das alturas registadas) e a média dos 

períodos dos 20% das ondas mais altas, 201/T , conforme se trate de uma estrutura semi-rígida 
ou flexível, respectivamente. Salienta, ainda, que a definição deste parâmetro se encontra nas 
mãos do projectista, que terá de tomar em conta a sua sensibilidade e experiência na 
consideração de todas as variáveis em jogo, pois a definição da altura de projecto dependerá 
sempre do grau de estragos da estrutura permitido e dos custos de construção, reparação e 
manutenção a ele associados. 

Estudos posteriores vieram confirmar que a utilização deste parâmetro na fórmula de 
Hudson, juntamente com os coeficientes de estabilidade determinados a partir dos ensaios 
laboratoriais, se traduzia em estruturas menos estáveis do que o necessário.  

Outros estudos, Pita, 1978, sugerem também que se adopte para valor da altura de 
onda de projecto, a altura de onda com probabilidade de ocorrência (frequência) de 10%, 

101/H , valor baseado em resultados de ensaios laboratoriais, com um modelo de um manto de 
dolos. 

O material utilizado no manto resistente e respectivo tipo de comportamento na ruína 
(mais abrupto, por exemplo, para o caso dos dolos do que para os tetrápodes) é também um 
factor que não deverá ser menosprezado. Investigações posteriores vieram revelar que os 
valores acima mencionados para o “parâmetro equivalente” não fazem grande sentido, uma 
vez que o efeito progressivo da acção destrutiva das ondas não está a ser considerado. É 
necessário, portanto, que se considere um certo período de actuação da excitação na estrutura, 
para que ocorram estragos e consequentemente a ruína (por acumulação de estragos), pelo que 
é necessário incluir a duração do temporal na definição deste parâmetro.  

Tenaud et al., 1982, propuseram uma nova expressão para a altura de onda de 
projecto, igual a 10/1d H)t(fH = , em que f(td) é uma função da duração do temporal, td , em 

horas.  
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Os valores resultantes dos ensaios com ondas irregulares, permitiram que os autores 
estabelecessem estas relações para o caso particular de mantos constituídos por enrocamentos 
( 1.0

dd t90.0)t(f = ) ou blocos cúbicos Antifer ( 1.0
dd t)t(f = ), com maior relevância para a duração 

do temporal na estabilidade destas estruturas. As expressões mostram que até uma variação do 
temporal igual a 8 horas, no primeiro caso e 4 horas, no segundo, o factor td tem um aumento 
significativo a que corresponderiam diferentes valores da altura de onda de projecto. Esta 
abordagem ilustra assim a importância do parâmetro “duração do temporal” no 
dimensionamento de um quebramar de taludes. 

De salientar contudo, que a ocorrência de um temporal com uma altura de onda 
significativa inferior à que foi estabelecida como altura de onda de projecto, por exemplo, 
poderá pôr em risco a estabilidade do quebramar, se tiver uma duração suficiente. Uma 
sucessão de tempestades de menor intensidade poderá mesmo levar a estrutura a uma situação 
de pré-ruína (face à degradação gradual do manto resistente devido à fractura ou saída de 
blocos e devido aos efeitos da fadiga na resistência do material dos blocos), pelo que o 
conhecimento da “história” de cada quebramar se reveste da maior importância. 

Os regulamentos vigentes em cada um dos países diferem no valor aconselhado para 
altura de onda de projecto. No Japão (Design Manual for Coastal Facilities), por exemplo, 
recomenda-se o uso da altura de onda significativa para um período de retorno de 50 anos, 
estimada a partir de dados meteorológicos recolhidos durante pelo menos 30 anos. Segundo 
Allen, 1998, o SPM, 1984, aconselha um valor mais conservativo para a altura de onda de 
projecto, igual a 101/H , juntamente com valores do coeficiente de estabilidade, KD , mais 
baixos que os sugeridos anteriormente. Sugere ainda a consideração de uma altura de onda de 
projecto igual à altura de onda significativa, tal como van der Meer, 1988, com base nos 
valores do coeficiente de estabilidade, obtidos a partir de ensaios com ondas irregulares. 
Burchart, 1994, refere que tem sido considerada para a altura de onda de projecto, a altura de 
onda significativa correspondente a um determinado período de retorno (geralmente de 50 ou 
100 anos). Segundo Losada, 2000, Vidal et al., 1995, sugerem a consideração da altura 

20/1H como altura de onda de projecto.  
As propostas acima mencionadas foram obtidas para condições de ensaio específicas, 

não podendo, portanto, ser empregues na totalidade e generalidade das situações, pelo que se 
devem promover estudos de novos métodos de dimensionamento, que considerem a 
influência da irregularidade da agitação marítima, e que não se baseiem apenas em ensaios 
com ondas regulares.  

1.2.2. Grau de estabilidade da estrutura  

As fórmulas de dimensionamento são também habitualmente expressas em função do 
número de estabilidade da estrutura. Assim, designando a relação ns D/H ∆  por Ns , que 

representa o número de estabilidade, de modo a não ser excedido um certo nível de estragos, 
que poderá conduzir à instabilidade da estrutura, temos que, 

s
n

s N
D

H
<

∆ (1.2)

em que Dn (parâmetro caracterizador da geometria dos blocos) representa o diâmetro nominal 
unitário dos blocos, também designado por dimensão equivalente do bloco, igual a ( ) 3/1/M ρ , 
em que M representa a massa dos blocos que constituem o manto resistente e ρ a massa 
específica do material constituinte do manto resistente. O valor de Dn é igual ao valor do 
comprimento das arestas, no caso dos cubos, a 0.65Di , no caso dos tetrápodes, a 0.7Di , nos 
acrópodes e 0.54Di , nos dolos, sendo Di a altura do bloco. 
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A fórmula de Hudson poderá então ser expressa da seguinte forma, 
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Segundo Allen, 1998, o SPM, 1975, sugere uma fórmula onde é incluída a 
percentagem de estragos sofridos pela estrutura a considerar a nível de projecto, ou seja, 

( ) b
d

3/1
D

50n

s SgcotKa
D

H
θ=

∆
= ( ) ( )b

d
3/1

D N8.0gcotKa θ (1.4)

considerando Sd = 0.8 Nd (com Nd em percentagem) e em que a e b são parâmetros empíricos 
baseados em resultados experimentais e Nd a percentagem de blocos deslocados. A fórmula 
proposta assume, duas variantes:  

• Para mantos resistentes constituídos por enrocamentos: 
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d

3/1
D

50n

s SgcotK70.0
D

H
θ=

∆
 = ( ) 15.0

d
3/1

D
15.0 NgcotK8.0*70.0 θ (1.5) 

• Para mantos resistentes constituídos por tetrápodes ou cubos: 
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Esta abordagem através da formulação de base de Hudson, considerando o parâmetro 
Nd, mostra que para percentagens baixas de blocos deslocados, a fórmula de Hudson simples 
subavalia claramente o peso dos blocos necessário.  

O CEM, 2001, salienta ainda que estudos realizados por van der Meer, 1988, sugerem 
que o coeficiente de variação da fórmula de Hudson, quando aplicada a blocos de 
enrocamento, é da ordem dos 18%. Outros autores, nomeadamente Melby e Mlaker, 1997 
(referido no CEM, 2001), sugerem valores de 25% e 20% para o coeficiente de variação da 
fórmula de Hudson, quando aplicada a blocos de enrocamento e a dolos, respectivamente.  

1.3 Considerações Finais  

Do que foi dito atrás relativamente ao dimensionamento de quebramares de taludes 
quando solicitados por agitação marítima regular salientam-se duas abordagens distintas.  

A primeira com base na selecção de um coeficiente de estabilidade, em função do tipo 
de bloco, da inclinação do talude e da zona onde se localiza o bloco (perfil corrente, cabeça, 
dentro ou fora da zona de rebentação). 

Contudo, esta abordagem não permite contemplar alguns aspectos relacionados com a 
agitação marítima que podem condicionar o comportamento da estrutura, em particular o 
efeito da duração do temporal e do nível de estragos permitido. 

Por este motivo surgem aproximações de cálculo que permitem considerar esses dois 
parâmetros na definição da “altura de onda de projecto”, ou aproximações de cálculo do peso 
dos blocos onde é possível incluir o factor “percentagem de danos”.   

2.    MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO 
CONSIDERANDO A AGITAÇÃO IRREGULAR  

A maioria das fórmulas habitualmente utilizadas baseia-se em resultados de ensaios 
com ondas regulares.  
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Apesar de vários autores sugerirem que se considere para a altura de onda regular, 
causadora da instabilidade do manto, a altura de onda significativa da agitação irregular, nem 
todos os estudos confirmam esta sugestão. A necessidade de estabelecer um novo método de 
dimensionamento de quebramares de taludes que suprimisse algumas das principais 
limitações da fórmula de Hudson, fez com que surgissem outras formulações, como a fórmula 
de van der Meer, 1988 (referido no CEM, 2001). 

Neste método é considerada a influência da irregularidade da agitação marítima, uma 
vez que foi proposto com base em ensaios com ondas irregulares. Pode ser usado no 
dimensionamento de estruturas com diferentes permeabilidades do núcleo/filtros, o que não 
acontecia no caso anterior. Para além disso, considera diferentes condições de rebentação da 
agitação e profundidades de água. 

De salientar que, de acordo com o CEM, 2001, sempre que possível deverão usar-se 
no pré-dimensionamento de quebramares de taludes colocados fora da zona de rebentação, 
fórmulas baseadas em resultados de ensaios com ondas irregulares. Em casos onde pode 
ocorrer a rebentação, a utilização das outras fórmulas dará origem a valores conservativos. 

Os resultados obtidos serão substancialmente influenciados se for considerada a 
irregularidade e a incerteza da agitação marítima. No caso da agitação marítima irregular 
deverão considerar-se, então, outros parâmetros, tais como a energia média do grupo de ondas 
das condições mais severas de agitação, a percentagem de danos admitida, os vários modos de 
rotura da estrutura (como a rotura devido à actuação directa da agitação marítima nos taludes, 
a erosão na base, o escorregamento do talude, danos devido ao galgamento da estrutura, etc), 
a altura do coroamento, a profundidade da base do quebramar relativamente ao nível médio da 
água, o factor de porosidade e o ângulo de repouso do material do revestimento superior. 

Das fórmulas de dimensionamento mais conhecidas, que consideram a agitação 
marítima como irregular, salientam-se as de van der Meer e as de Ryu que, apesar de serem as 
mais recentes, não consideram sistematicamente alguns dos parâmetros mencionados, 
nomeadamente os diferentes modos de rotura, a profundidade da base do quebramar e os 
efeitos tridimensionais na estabilidade e erosão na base e/ou a interacção agitação/estrutura. 

Hald, 1998, referido em Burcharth, 2000, com base em resultados de ensaios 
laboratoriais realizados por outros investigadores, apresenta o desvio relativo dos valores dos 
diâmetros dos blocos usados nos ensaios em modelo e os calculados pelas fórmulas de 
Hudson e van der Meer, respectivamente. 

A fórmula de van der Meer apresenta uma baixa dispersão de resultados, enquanto que 
na de Hudson se obteve uma maior dispersão e, mesmo, valores negativos (não 
conservativos). Para além deste aspecto, esta última fórmula de dimensionamento, sobretudo 
para inclinações de talude muito acentuadas, apresenta grande discrepância de valores.  

No caso de quebramares não galgáveis, com mantos resistentes constituídos por duas 
camadas de enrocamento e conforme se tratam de ondas do tipo mergulhante, do tipo 
oscilatório ou de transição entre estes dois tipos, a fórmula de van der Meer, para grandes 
profundidades (d>L0/2), assume as seguintes configurações 4:  

• para rebentação do tipo mergulhante ou basculante (ξm<ξmc ), ou seja, quando a 
rebentação ocorre de forma súbita sobre o talude, o que constitui a forma mais 
gravosa para a estabilidade do manto, 

                                                         

 

4   No caso de ocorrência de rebentação, a aplicação destas fórmulas poderá dar lugar a resultados não 
conservativos, uma vez que só foram realizados ensaios com ondas progressivas, não tão severas quanto as 
do tipo mergulhante. 
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em que ξm representa o número de Iribarren, igual a tan θ /sm
½, sendo sm a declividade da onda, 

igual a H/L0 , L0 o comprimento de onda em grandes profundidades (igual a π2/gT 2 ), S o 
nível de estragos e Nz o número de ondas5 .  

• para rebentação do tipo oscilatório (ξm>ξmc ), ou seja, quando a rebentação se dá já 
muito próxima da costa, em taludes de declive acentuado, 
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A diferenciação entre os dois tipos de rebentação anteriormente referidos6, é efectuada 
considerando o número de Iribarren crítico, ξmc , igual a, 

( ) )5.0P/(15.031.0
mc )(tanP2.6

+θ=ξ (2.3)

O coeficiente de variação na definição dos factores 6.2 e 1.0 das expressões (2.1) e 
(2.2) oscila entre 6.5 e 8%, respectivamente, segundo van der Meer, 1988. 

O factor de porosidade, P, pode variar entre 0.1 (para o caso de um manto resistente 
constituído por enrocamento sobre um filtro impermeável) e 0.6 (para o caso de todo o 
quebramar ser constituído por enrocamento, não existindo filtros ou núcleo), para as 
diferentes combinações manto resistente/filtros, sendo de salientar que este parâmetro 
influencia fortemente o nível de estragos na estrutura e/ou a quantidade de blocos necessários 
para os evitar. Vários exemplos-tipo e os respectivos factores de porosidade poderão ser 
encontrados na figura seguinte, 

  

Figura 3.1 - Factor de permeabilidade, P, para vários tipos de situações. 
(a) P = 0.1; (b) P = 0.4; (c) P = 0.5; (d) P = 0.6, van der Meer, 1988 

                                                         

 

5      Nz ≤  7500, a partir do qual o nível de equilíbrio é atingido. 
6     Para cot ≥θ 4 não há transição entre rebentação do tipo mergulhante e oscilatório, pelo que deve ser utiliza-

da a equação (2.1) 
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O quadro 2.1 apresenta uma série de valores recomendáveis para o número de danos 
de projecto, S, caracterizado pelo número de blocos de dimensão Dn50 deslocados ou 
removidos do seu lugar original duma camada do manto resistente de largura igual a Dn50 .  

Quadro 2.1 – Valores do parâmetro S recomendáveis, para mantos resistentes constituídos 
por duas camadas de enrocamento, van der Meer, 1988  

Inclinação do 
talude 

Estragos 
Iniciais 

Estragos 
Intermédios 

Ruína 

1/1,5 2 3 - 5 8 
1/ 2 2 4 – 6 8 
1/3 2 6 – 9 12 

1/4 – 1/6 3 8 -12 17 

 

Para pequenas profundidades relativas (d/L0<1/25), poderão ser utilizadas as mesmas 
fórmulas, sendo Hs substituído por H2% /1.4 (se se considerar que a variação das alturas de 
onda pode ser explicada pela distribuição de Rayleigh). Os limites de aplicabilidade das 
fórmulas referidas encontram-se representados no quadro 2.4.  

No caso de ser permitido o galgamento da estrutura, van der Meer, 1991 (referido no 
CEM, 2001), recomenda a utilização das fórmulas (2.1) e (2.2), sendo Dn50 multiplicado por 
um factor redutivo fi , igual a,  
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em que Rc representa a altura de água acima do coroamento da estrutura7 e sm o quociente 
entre a altura de onda significativa ao largo e o comprimento de onda em águas profundas 
correspondente ao período médio. Esta expressão é aplicável nos casos em que, 
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π
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Segundo Burcharth, 1994 e o CEM, 2001, poderão encontrar-se outras fórmulas 
aplicáveis a este tipo de estruturas, como as apresentadas por Ahrens et al., 1982, Allsop, 
1983, Ahrens, 1984, Jensen, 1984 e Powel & Allsop, 1985.  

No caso de se tratarem de quebramares submersos, van der Meer, 1991 (referido no 
CEM, 2001), baseado em dados de Givler & Sorensen, 1986 (resultados de ensaios com 
ondas regulares e taludes com co-tangente igual a 1.5) e van der Meer, 1991 (resultados de 
ensaios com ondas irregulares e taludes com co-tangente igual a 2), sugere a seguinte 
expressão, 
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ou, de outra forma, 
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7    Negativa portanto, caso a estrutura seja considerada submersa. 
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em que d representa a profundidade de água, h’c a altura da estrutura acima do fundo e N*

s o 

número de estabilidade espectral, igual a 3/1
p

50n

s s
D

H −

∆
 (sendo sp igual ao quociente entre a 

altura de onda significativa e o comprimento de onda correspondente ao período de pico). 
O coeficiente de variação desta fórmula, CEM, 2001, está estimado em 17%. Outras 

expressões, Burcharth, 1994, poderão ser encontradas em Ahrens, 1982 e Ahrens et al., 1984 
e 1987.  

Como foi referido anteriormente, as fórmulas sugeridas por van der Meer para mantos 
de blocos de betão, tiveram como base o dimensionamento proposto para mantos de 
enrocamento.  

As investigações neste campo limitaram-se a uma única secção transversal de estudo, 
isto é para uma inclinação do talude e uma permeabilidade, razão pela qual as fórmulas que se 
seguem não vêm expressas em função da cotg θ , tomada como igual a 1.5, ou do factor P, 
tomado como igual a 0.4. 

Neste caso, as fórmulas de dimensionamento tomarão a seguinte forma geral, 

)N,N,s(f
D

H
odzm

50n

s =
∆ (2.7)

em que Nod representa o número total de blocos deslocados duma faixa do manto resistente de 
espessura Dn (medida ao longo do eixo longitudinal da estrutura. O quadro 2.2 apresenta os 
valores de Nod sugeridos por van der Meer, 1988, para mantos resistentes constituídos por 
duas camadas.  

Quadro 2.2 - Nível de danos da estrutura, expresso através do parâmetro Nod , 
van der Meer, 1988 

Tipo de 
bloco 

Inclinação do 
talude 

Início dos 
danos 

Danos 
intermédios 

Ruína 

Cubos 1/1.5 0  −

  

2 
Tetrápodes

 

1/1.5 0  −

  

1.5 
Acrópodes

 

1/1.33 0  −

  

0.5 

 

De acordo com o CEM, 2001, para o caso de quebramares com um manto resistente 
constituído por duas camadas de cubos, dispostos de forma irregular e com base em ensaios 
experimentais com ondas irregulares, van der Meer, 1988, sugere a seguinte expressão, com 
um coeficiente de variação estimado em 0.1 e válida para agitação não limitada pela 
profundidade ou grandes profundidades (os restantes limites de aplicabilidade da fórmula 
serão referidos no quadro 2.4. 
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em que Nod representa o número de blocos deslocados do manto resistente, numa camada de 
espessura Dn e sm a declividade de onda, igual ao quociente entre a altura de onda 
significativa e o comprimento de onda correspondente ao período médio. 

van der Meer, 2000, salienta as análises efectuadas por d’Angremond et al., 1999, 
onde é sugerida ainda uma outra alteração na expressão (2.8), de modo a que se tome em 
consideração a porosidade dos blocos. 

Segundo Burcharth, 1994, uma análise com base em resultados de ensaios realizados 
por van der Meer, 1988, permite sugerir outras relações que possibilitam o cálculo da 
percentagem de danos na estrutura, como a que se segue, 
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5.33

N
D od= (2.9)

Para o início dos estragos, isto é, quando Nod = 0 e D = 0%, os valores do coeficiente 
de estabilidade, KD , estimados pelo autor estão compreendidos entre 1.6 e 2.7. Numa situação 
onde se admite 4% de danos na estrutura (correspondendo a um valor de Nod igual a 1.34), os 
valores de KD variam entre 9.7 e 15.8. Análises efectuadas por Brorsen et al., 1974 (Quadro 
2.1) prevêem para o coeficiente de estabilidade valores entre 3.9 e 5.3 (se D=0%), 
sensivelmente o dobro dos estimados por van der Meer. Já para D=4%, os valores previstos 
por estes autores assemelham-se aos propostos por van der Meer, situando-se entre 8.1 e 12.   

Quadro 2.3 - Valores de Ns e correspondentes valores do coeficiente de estabilidade, KD , 
referidos em Burcharth, 1994  

KD 

Nível de estragos 
n

s
s D

H
N

∆
= 

Cotg θ = 1.5 Cotg θ = 2 

Estragos Iniciais, D = 0% 1.8 – 2.0 3.9 – 5.3 2.9 – 4.0 
Estragos Intermédios, D = 4%

 

2.3 – 2.6 8.1 – 12 6.1 – 8.8 

 

A utilização de uma só camada de cubos parece constituir uma atractiva solução, 
apesar de só poder ser aplicada em quebramares não galgáveis (com um galgamento até 10%), 
uma vez que esta solução tem a desvantagem de aumentar o galgamento e a transmissão da 
agitação. A produção dos moldes para cubos é mais simples e provavelmente mais barata, que 
a dos restantes tipos de blocos, aliada ao facto (apesar de ainda não comprovado na prática e 
de requerer mais investigação) de ser de mais fácil colocação. Segundo van der Meer, 2000, 
vários investigadores debruçaram-se sobre a possibilidade de utilização de uma só camada de 
cubos, como Bhageloe, 1988, d’Angremond et al., 1999 e van Gent et al., 1999, chegando à 
conclusão que esta hipótese oferecia uma estabilidade notável.  

van Gent et al., 2000, com base em resultados de ensaios experimentais, concluíram 
que a utilização de uma só camada destes blocos apresentava um comportamento bastante 
bom, quando comparada com a utilização de duas camadas de cubos, estando a sua 
estabilidade associada a uma combinação do seu peso, das forças de contacto entre os blocos 
adjacentes e da menor severidade da acção da agitação, devido a uma superfície de talude 
mais “suave”8.  

Para mantos de duas camadas de tetrápodes e, de acordo com os resultados de ensaios 
efectuados, van der Meer, 1988, obteve a seguinte expressão,  
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D
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∆ (2.10)

válida para taludes com co-tangente igual a 1.5, números de Iribarren compreendidos entre 
3.5 e 6 e ondas não limitadas pela profundidade.  

No caso de pequenas profundidades relativas, se for adoptada a distribuição de 
Rayleigh, segundo d’Angremond et al., 1994 (referidos em Burcharth, 1994), poderá utilizar-
se a mesma fórmula, substituindo-se o valor de Hs por H2% /1.4. O seu coeficiente de variação 
está estimado em 0.1. 

A fórmula acima sugerida diz respeito a quebramares não galgáveis, onde é permitido 
um galgamento até cerca de 15%. 

                                                         

 

8     Outras conclusões poderão ser encontradas em van der Meer, 2000. 
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A estabilidade do manto resistente aumenta, no entanto, à medida que a altura de água 

acima do coroamento da estrutura, Rc , decresce, pelo que é sugerida uma fórmula de 
dimensionamento de quebramares galgáveis, com base na anterior e multiplicada por um 
factor f(Rc/Dn), em que Rc/Dn representa a altura de água relativa acima do coroamento da 
estrutura.  

De acordo com van der Meer, 2000, a fórmula anterior é válida apenas para casos de 
rebentação do tipo oscilatório. Para situações em que ocorre uma rebentação do tipo 
mergulhante, Jong, 1996, sugere a seguinte fórmula de dimensionamento, 
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As expressões (2.10) e (2.11) anteriormente referidas indicam uma diminuição da 
estabilidade com a declividade da onda (para os três níveis de estragos considerados: Nod=0, 
Nod=0.5 e Nod=1.5).  

Os blocos têm maior ou menor capacidade de imbricamento, dependendo da sua 
forma, mas na verdade, a estabilidade da estrutura depende essencialmente da estabilidade de 
cada um dos blocos individuais. O problema essencial da utilização de uma só camada reside 
no facto de, para blocos muito pesados (com peso superior a 20-30 ton.), a sua colocação 
poderá fracturar os blocos e, consequentemente, a estragos na estrutura.  

O tipo de blocos mais utilizado na concepção de mantos resistentes constituídos por 
uma só camada é o acrópode, sendo recentemente utilizados também os blocos core-loc, de 
comportamento semelhante aos primeiros, permitindo construir estruturas mais baratas e, 
mesmo assim, fiáveis. 

O dimensionamento poderá ser feito através das seguintes fórmulas:  

• para Nod=0, 
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∆ (2.12)

• para Nod>0.5, 
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Estas conclusões foram obtidas com base em resultados de ensaios com ondas 
irregulares (fora da zona de rebentação) realizados com quebramares com talude igual a 
1:1.33 (sendo esperado um comportamento semelhante em taludes com cotg igual a 1:1.5) e 
para uma camada de blocos dispostos de acordo com o laboratório SOGREAH. Será ainda 
conveniente referir que, o número de ondas não interfere na estabilidade do manto resistente, 
excepto depois do início da ruína. Estudos efectuados indicam um desvio em relação à média 
de cerca de 0.2. 

Para este tipo de blocos, van der Meer, 1988 (referido em Burchart, 1994) sugere 
então que, para valores de Ns iguais a 3.7 não ocorrem danos e que para valores iguais a 4.1 
ocorrerá a ruína, o que significa que basta um aumento de 10% na altura de onda significativa, 
para se verificar a passagem de uma situação de estabilidade para uma situação de rotura, 
razão pela qual é necessário ter especial cuidado na escolha dos valores de projecto de Ns. 
Quer isto dizer que, até uma altura de onda maior, este tipo de bloco é estável mas, uma vez 
iniciados os estragos, a ruína da estrutura será progressiva, atingindo rapidamente a rotura.  

Aconselha-se, por isso, a utilização de factores de segurança elevados no valor de 

n

s
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H

∆
, na ordem de 1.5. Os acrópodes apresentam, como já foi mencionado, bastantes 
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vantagens em relação aos blocos tradicionais. Se a altura de onda for subestimada, os mantos 
constituídos por cubos ou tetrápodes poderão sofrer danos inesperados (e não desejados) na 
estrutura, o mesmo não acontecendo no caso das acrópodes que, mesmo que a altura de onda 
esteja subestimada em 20-30% do seu valor, nada acontecerá à estrutura. Esta conclusão deve-
se ao facto do número de estabilidade aconselhado a utilizar em projecto (igual a 3.7/1.5 = 
2.5) ser inferior ao sugerido para início dos estragos. 

Burcharth et al., 1998 (referido no CEM; 2001), sugerem uma outra fórmula para o 
dimensionamento de mantos constituídos por uma camada de acrópodes, 

)70.7D(A
D

H 2.0

n

s +=
∆ (2.14)

em que A representa um coeficiente com um valor médio µ  igual a 0.46 e um coeficiente de 
variação , µσ / , igual a 0.02+0.05(1-D)6, sendo σ  o desvio em relação à média.  

Esta fórmula pode ser utilizada os limites de aplicabilidade descritos no quadro 2.5.  

No que respeita a quebramares não galgáveis, com mantos resistentes constituídos por 
uma camada de dolos e com base em estudos efectuados por outros investigadores9, Burchart 
e Liu, 1992 (referidos no CEM, 2001) sugerem uma fórmula de dimensionamento deste tipo 
de blocos, para mantos com inclinação de 1/1.5, 
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ou, expressa de outra forma,  
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em que Hmo representa a altura de onda significativa junto à estrutura, n o comprimento do 
cubo equivalente (isto é, a aresta do cubo com o mesmo volume do dolo), r a porosidade, 2n=ϕ

 

a densidade de compactação de mantos constituídos por duas camadas de dolos, D o número 
de unidades deslocadas relativo entre os nível de repouso ± 6.5 Dn de uma distância igual à 
altura do bloco, h (por exemplo, para um deslocamento de 2% deve considerar-se um D igual 
a 0.02), Nod o número de dolos deslocados de uma distância de largura equivalente a Dn e Nz o 
número de ondas (para Nz>3000, deve considerar-se Nz=3000). 

Nas fórmulas anteriores, o efeito da inclinação do talude não é tomado em 
consideração, tendo outros investigadores, nomeadamente Brorsen, Burcharth e Larsen, 1974, 
chegado à conclusão que este parâmetro tem pouca influência para inclinações entre 1/1 e 1/3.  

O coeficiente de variação da fórmula anterior está estimado em cerca de 0.22 e os seus 
limites de aplicabilidade são apresentados no quadro 2.4. 

Nos resultados dos ensaios considerados nas análises anteriores, o efeito cumulativo 
dos eventos não foi tomado em consideração, considerando-se o talude “restaurado” após 
cada ensaio, pelo que os danos da estrutura, sob o efeito cumulativo das diferentes alturas de 
onda, não foram registados. Na prática, no entanto, poderão ser realizados testes consecutivos, 
que considerem este efeito. Assim, se se verificar o início dos estragos para uma dada altura 
de onda, no próximo teste os danos na estrutura irão aumentar. van der Meer, 2000, aconselha 
a que se proceda da seguinte maneira: 
• calcular os danos causados na estrutura pela primeira condição de agitação incidente; 
• calcular para a segunda condição de agitação incidente, o número de ondas necessário para 

causar os mesmos danos; 
• adicionar este valor ao número de ondas da segunda condição de agitação incidente; 

                                                         

 

9    Brorsen et al., 1974, Burcharth e Brejnegaard-Nielsen, 1986, Holtzhausen e Zwamborn, 1990 
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• calcular os danos causados na estrutura pela segunda condição de agitação incidente, com 

um número de ondas igual ao obtido no ponto anterior; 
• calcular para a terceira condição de agitação incidente, o número de ondas necessário para 

causar uma percentagem de danos igual à última e assim sucessivamente. 
O parâmetro número de ondas, Nz , foi considerado de uma maneira bastante simplista. 

Na verdade, as fórmulas anteriormente descritas foram estabelecidas para Nz entre 1000 e 
5000, apesar deste intervalo poder ser ampliado. van der Meer, 2000, baseando-se em 
resultados experimentais, refere que para um número de ondas entre 0 e 1000, a percentagem 
de danos da estrutura aumenta linearmente de 0 até aos danos provocados por Nz =1000. Para 
valores de Nz superiores a 7000, o autor indica que a estabilidade da estrutura é a mesma que a 
se obtém com Nz=7000. 

Sendo os quebramares de taludes, na sua generalidade, estruturas flexíveis, os 
deslocamentos e pequenos movimentos de blocos são esperados, podendo numa fase inicial, 
conduzir a uma maior estabilidade (aumento do grau de estabilidade e simultânea diminuição 
da massa unitária dos blocos até cerca de 1000 ondas). A continuidade de actuação de uma 
agitação mais severa poderá, contudo levar a maiores movimentos, provocando a ruína parcial 
e, mesmo, total da estrutura. O grau de estabilidade vai sendo cada vez menor, repercutindo-
se obviamente, em blocos de cada vez maior peso unitário (o que acontece para um número de 
ondas a partir de 1000), estabilizando os seus valores para Nz iguais a 7500. 

O quadro 2.4 apresenta de forma sistemática as fórmulas de dimensionamento 
utilizadas, bem como o seu campo de aplicação e os limites de aplicabilidade.   

Quadro 2.4 - Resumo das fórmulas apresentadas  

Campo de 
Aplicação 

Fórmula de 
 Dimensionamento 

Limites de  
Aplicabilidade 

Equação

 

Referência

  

Rebentação mergulhante ?ξ m < ξ mc) 

5.0
m

2.0

z

18.0

50n

s

N

S
P2.6

D

H −ξ









=

∆
,  

(2.1) 

Enrocamento  

Quebramares não 
galgáveis 
(grandes 
profundidades 
relativas) 

Rebentação oscilatória ( ξ m> ξ mc) 

p
m

2.0

z

13.0

50n

s gcot
N

S
P0.1

D

H ξθ









=

∆
− ,  

2 camadas de blocos 
quebramares não galgáveis 

2.0 < γ < 3.1 ton/m3 

3.5 < ξ m < 6 
6.0P1.0 ≤≤

 

7500N z ≤

 

para cotg ≥θ 4, utilizar 
equação (2.1) 

( ) )5.0P/(15.031.0
mc )(tanP2.6

+
θ=ξ 

(2.2) 

van der 
Meer, 1988  

Quebramares 
galgáveis  

utilizar as expressões (2.1) e (2.2), 
multiplicando Dn por um factor 

redutivo igual a  
1

m

s

c
i 2

s

H

R
8.425.1f

−







π

−= 
052.0

2

s

H

R
0 m

s

c <
π

< (2.4) 

Quebramares 
submersos 





+

−=
∆ − S1.01.2

1
*

d

h
ln

s14.0

1

D

H '
c

3/1
p50n

s  (2.6) 

van der 
Meer, 1991

 

Cubos 

1.0
m

3.0
z

4.0
od

n

s s)0.1N/N7.6(
D

H −+=
∆ 

2 camadas de blocos 
quebramares não galgáveis 

3 < ξ m < 6 ou 

0.01 < sm <0.05 
cotg θ =1.5 

grandes profundidades 

(2.8) 
van der 

Meer, 1988
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Rebentação oscilatória  
2.0

m
25.0

z
5.0

od
n

s s)85.0N/N75.3(
D

H −+=
∆

, 

2 camadas de blocos 
quebramares não galgáveis 

3.5 < ξ m < 6 

cotg θ =1.5 

(2.10) 
van der 

Meer, 1988

 
Tetrápodes 
(grandes 
profundidades 
relativas)  

Rebentação mergulhante  
2.0

m
25.0

z
5.0

od
n

s s)94.3N/N6.8(
D

H
+=

∆
, Não referido10 (2.11) Jong, 1996 

7.3
D

H

n

s =
∆ 

para Nod = 0 
(2.12) 

Acrópodes   

1.4
D

H

n

s =
∆ 

para Nod > 0,5 

1 camada de blocos 
dispostos de acordo com a 

SOGREAH 
cotg θ =1.33 (2.13) 

van der 
Meer, 1988

 

Dolos 

1.0
z

3/1
2n

n

mo ND)r7247(
D

H −
=ϕ−=

∆  
1.0

z
3/1

od
3/2
2n

n

mo NN)r2617(
D

H −
=ϕ−=

∆
⇔ 

quebramares não galgáveis 
cotg θ = 1.5 

2.49 < ξ ?

 

< 11.7 

0.32 < ?r < 0.42 
0.61 < ϕ  < 1 

1% < D < 15% 

(2.15)  

(2.16) 

Burchart e 
Liu, 1992 

3. REFERÊNCIAS  

Allen, R. T. L., Concrete in Coastal Structures, R. T. L. Allen Editor, Thomas Telford, 
41-65 (1998) 

Álvares Ribeiro, Trabalhos Fluviais e Marítimos, Edição da Revista “Engenharia”, 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (1963) 

Burcharth, H. F., The Design of Breakwaters, Coastal, Estuarial and Harbour 
Engineers’ Reference Book, M. B. Abbot e W. A. Price, Londres, Reino Unido, 381-424 
(1994) 

Burcharth, H. F., State of the Art in Conceptual Design of Breakwaters, Inigo J. 
Losada, Balkema, Coastal Structures ’99, Santander, Espanha, Vol. 1, 3-22 (2000) 

Capitão, R., Conceição, J. M. F., Mendes de Carvalho, M., Covas, J. A, Definição de 
Regimes de Agitação Marítima – Casos de Estudo, AIPCN/PIANC, Comunicação das 1ªs 

Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária 1999, Porto, 31-34 (1999) 
Department of the Army Corps of Engineers. Structural Design – Physical Factors, U. 

S. Army Coastal Engineering Research Center, Shore Protection Manual, Vol. II, 7.1-7.3 
(1975) 

Department of the Army Corps of Engineers, Stability of Rubble Structures, U. S. 
Army Coastal Engineering Research Center, Shore Protection Manual, Vol. II, 7.167-7.178 
(1975) 

Department of the Army Corps of Engineers, Fundamentals of Design, Coastal 
Engineering Manual (CEM), U. S. Army Coastal Engineering Research Center, Washingtn, 
DC, capítulo VI, 48-80, http://big foot.wes.army.mil/cem026.html-versão provisória (2001) 

Guedes Soares, C. e Henriques, A. C., Long Term Predictions of Significant Wave 
Heights at Sines and Faro, Eurocoast-Portugal, Proceedings of the Second International 
Symposium Littoral 94, Porto, 343-356 (1994) 

Losada, M. A., López, C., Mound breakwater stability versus wave reflection, Coastal 
Sructures ’99, Santander, Espanha, Inigo J. Losada, Balkema, Vol. 1, 283-288 (2000) 

                                                         

 

10   Dada a semelhança das expressões de cálculo, é provável que o critério de classificação do tipo de re-
bentação seja o mesmo de van der Meer, 1988. 



Número 16, 2003 Engenharia Civil • UM   111

 
Pita, C. Porto de Sines. Molhe Oeste, Ensaios de Estabilidade e Galgamento em Canal 

de Ondas Irregulares, Relatório II, Relatório do LNEC (1978) 
Ryu, C. R., Sohn, B. K., Stability criteria of rubble mound structures under the 

irregular sea conditions, Coastal Sructures ’99, Santander, Espanha, Inigo J. Losada, 
Balkema, Vol. 1, 223-230 (2000) 

Taveira-Pinto, F., Dimensionamento Hidráulico e Estrutural de Quebramares de 
Taludes, Trabalhos Fluviais e Marítimos, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
(2000) 

Taveira-Pinto, F., Proença, M. F., Veloso Gomes, F., Análise Experimental do 
Comportamento de Quebramares Submersos, AIPCN/PIANC, Comunicação das 1ªs Jornadas 
Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária 1999, Porto, 31-34 (2000) 

Taveira-Pinto, Francisco, Agentes e Acções, Ciclo de Palestras de Engenharia Civil, 
Instituto Superior de Engenharia do Porto, Porto (2002) 

Tenaud, R., Coefe, Y., Feillet, J., Le Dimensionnemet des Digues a Talus, Prise en 
Compte du Caractére Aléatoire de la Houle, LNH, Chatou (1982) 

van der Meer, Design of Concrete Armour Layers, Coastal Sructures ’99, Santander, 
Espanha, Inigo J. Losada, Balkema, Vol. 1, 213-221 (2000) 

van Gent, M. R. A., Spaan, G. B. H., Plate, S. E., Berendsen, E., van der Meer, J. W., 
d’Angremond, K., Single-layer rubble mound breakwaters, Coastal Sructures ’99, Santander, 
Espanha, Inigo J. Losada, Balkema, Vol. 1, 231-239 (2000)  



This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.daneprairie.com

