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RESUMO --- O porto de Santo Antônio, localizado na Baía homônima, na posição NNE da Ilha de 
Fernando de Noronha é o principal atracadouro do Arquipélago, onde ficam localizados o Terminal 
Turístico de Passageiros e o Píer Flutuante. É frequente a ocorrência de ressacas atingindo o molhe 
de abrigo do porto, principalmente entre os meses de outubro e março. Mas, em dezembro de 2009, 
uma ressaca trouxe danos à estrutura de proteção do porto e a outras estruturas de apoio, sendo 
necessário o redimensionamento do molhe citado, para evitar obras correntes de reparo. O objetivo 
do presente trabalho foi  determinar  a seção com melhor  custo-benefício  para substituir  a seção 
existente, prevendo a utilização do material já existente na seção atual. Assim, foram realizados 
ensaios em modelo  reduzido geometricamente  semelhante  para a verificação da estabilidade  da 
seção. Iniciou-se os estudos com uma seção apresentada pelo Governo do Estado de Pernambuco e, 
a  partir  dos  resultados  obtidos,  são apresentadas  mais  duas  seções,  buscando sempre  baixar  os 
custos sem comprometer a integridade da seção quando submetida à ação das ondas de projeto. Os 
resultados  foram discutidos  com  base  nos  levantamentos  topo-altimétricos  das  seções  após  os 
ensaios, verificando-se a estabilidade das mesmas. 

ABSTRACT ---The Santo Antônio Harbor, located in the homonymous bay, heading NNE of the 
island of Fernando de Noronha, is the main seaport in the archipelago, where is located the Tourist 
Terminal Passenger and the Floating Pier. It is frequent the occurrence of storm surges reaching the 
port  jetty, especially between  the  months  of  October  and  March.  But  in  December  2009, a 
brought storm surge damage  to the  protection  structure  of  the  port and  other  support  structures, 
requiring resizing jetty said to avoid  current  repair  works. The purpose  of this  study was to 
determine  the  section  more  cost-effective  to  replace  the  existing  section,  implying  the  use  of 
existing equipment in the current section. Thus, tests were conducted on small geometrically similar 
model for checking the stability of the section. It began with a section studies submitted by the State 
Government of Pernambuco, and from the results obtained are presented two more sections, always 
looking to lower costs without compromising the integrity of the section when subjected to project 
wave action. The results were discussed based on top-altimetry surveys of the sections after testing, 
verifying the stability.
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1 – INTRODUÇÃO

O Arquipélago de Fernando de Noronha pertence ao Estado de Pernambuco e é formado por 

21 ilhas e ilhotas, ocupando uma área de 26 km² no Oceano Atlântico, tendo como ilha principal a 

Ilha  de  Fernando  de  Noronha,  a  360  km  de  Natal-RN.  O  Porto  de  Santo  Antônio,  principal 

atracadouro do arquipélago, está localizado na baía de mesmo nome, na região nor-nordeste da ilha 

principal (figura 1).

Figura 1 – Porto de Santo Antônio – Localização no Arquipélago

Segundo Silva (2010), apesar de existir desde o século XVI, o Porto de Santo Antônio cresceu 

em  importância  a  partir  de  1942,  na  II  Guerra  Mundial.  A  necessidade  de  desembarque  de 

equipamentos bélicos pesados motivou a implantação do primeiro “porto” propriamente dito, que se 

concretizou com a construção do primeiro molhe, feito em ferro e madeira, e levado totalmente pela 

ressaca no mesmo ano.

Em  1997  um  molhe  definitivo  foi  construído  e,  a  partir  deste  ano,  foi  constantemente 

melhorado por iniciativa do Governo de Pernambuco, permitindo o desenvolvimento das atividades 

marítimas na ilha e incrementando as atividades turísticas.

A  região  do  porto  é  frequentemente  atingida  por  ressacas  (Figura  2),  principalmente 

provenientes de NE-NNE (INPH, 2011). Porém, em dezembro de 2009, uma sequência de ressacas 
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danificou seriamente a estrutura do molhe e do píer flutuante e tornou inutilizável o terminal de 

passageiros. Desde então, toda a movimentação marítima vem ocorrendo pelo terminal de cargas.

Figura 2 – Molhe de Abrigo do Porto de Santo Antônio – Ressaca de 2009

Desta maneira, este trabalho descreve o estudo para se alcançar a seção ótima, em berma, para 

o  molhe  de  abrigo  do  Porto  de  Santo  Antônio,  de  forma  a  retomar  por  inteiro  as  atividades 

marítimas e evitar a necessidade de se realizar constantes intervenções de manutenção.

A maior parte dos trabalhos realizados sobre a região de Fernando de Noronha fala sobre a 

área de biologia ou geologia, sendo escassos os trabalhos que descrevam aspectos de engenharia. 

Isso torna o presente trabalho um diferencial entre os artigos que abordam o referido arquipélago.

A partir  desta introdução,  o trabalho está dividido em mais 4 itens.  O item 2 apresenta  a 

metodologia utilizada, indicando as vantagens e desvantagens dos variados métodos.  No item 3 

está descrito o estudo de caso no porto de Santo Antônio, onde os dados colhidos e estimados para a 

região são aplicados através da metodologia descrita no item anterior. No item 4 estão presentes as 

seções  estudadas  e  os  resultados  colhidos  do  estudo  de  caso  e,  por  fim,  o  item  5  possui  as 

considerações finais e recomendações para os próximos estudos.

2 – METODOLOGIA

Existem na literatura diversos modelos de seção transversal e diversos métodos de previsão do 

comportamento de um sistema. Serão apresentados a seguir os métodos e modelos utilizados neste 

estudo.

2.1 – Molhe de abrigo em berma

 Os molhes de berma foram introduzidos na década de 1980. A idéia inicial era que deveriam 

ser largas estruturas volumosas, construídas por duas classes de pedras, de ampla granulometria, 

permitindo uma redução considerável do tamanho do enrocamento. Estas estruturas seriam capazes 

de  se  conformar  para  assumirem  um  perfil  mais  estável,  sendo  frequentemente  consideradas 
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estruturas dinamicamente estáveis (Sigurdarson  et al, 2006). São estruturas de abrigo projetadas 

com uma inclinação bastante íngreme voltada para o mar, com uma berma horizontal logo acima do 

nível d`água (Van Der Meer, 1988).

As primeiras tempestades moldam um perfil mais suave, que tende a ficar estável após a ação 

das tempestades extremas. Essas mudanças esperadas do perfil são de fundamental importância nos 

estudos que envolvem estas estruturas (Van Der Meer, 1988). 

A  Figura  2  mostra  uma  seção-tipo  convencional  de  um  molhe  em  berma,  estando 

representando em linha azul a conformação do perfil de equilíbrio.  

Figura 2 – Seção-tipo convencional – molhe em berma 

A mudança do perfil do molhe é resultante do arrasto das ondas nos blocos de rocha ao longo 

do talude no lado não abrigado do molhe, ficando a seção mais estável à medida que o perfil de 

equilíbrio se desenvolve. 

É de extrema importância que a carapaça não seja atingida de tal forma que o núcleo fique 

exposto, devendo sempre restar uma largura de berma denominada reserva de segurança.

2.2 – Métodos de previsão

Os projetos de engenharia têm como componente fundamental a previsão do comportamento 

da estrutura quando submetida aos carregamentos vindouros. Segundo Motta (1972), um projeto 

será tão seguro quanto a sua capacidade de prever as reações da estrutura ao carregamento a que 

será submetida.

Devemos  analisar,  portanto,  os  métodos  que  dispomos  para  prever  o  comportamento  de 

determinados sistemas físicos: O método analítico, o método empírico e o método dos modelos.

O primeiro consiste em utilizar uma lei geral que permite efetuar previsões dos valores da 

grandeza que se deseja calcular, em função dos valores de outras grandezas. Um exemplo clássico 

deste método de previsão é a Lei de Newton.

A dificuldade na utilização deste primeiro método vem do fato de que diversos fenômenos 

físicos são extremamente complexos, levando a equações matemáticas de resolução praticamente 

impossível, devendo este método, nestes casos, ser substituído por outro.
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O segundo método consiste  em utilizar  dados  coletados  e  tentar  prever  o  comportamento 

futuro,  supondo que  as  características  essenciais  não se  alterarão.  Desta  maneira,  o  método  se 

mostra  adequado  para  situações  em que  não há  interferência  humana  nas  condições,  o  que  na 

maioria dos casos de engenharia não é a realidade existente.

O terceiro método consiste na criação de um sistema que se comporte de maneira análoga ao 

sistema real cujo comportamento se deseja prever, mas de dimensões reduzidas, de maneira que 

possamos fazer modificações de maneira mais fácil e com menor custo.

De  acordo  com  Yalin  (1971),  a  teoria  não  pode  cobrir  todas  as  complicações  que  são 

encontradas na prática. Consequentemente, a maioria dos projetos hídricos são testados em modelos 

para otimizar os projetos.

2.3 – Modelos físicos

A base da modelagem física é a idéia de que o modelo se comporta de maneira similar ao 

protótipo que se pretende imitar. Portanto, um modelo físico apropriadamente validado pode ser 

usado para prever o protótipo submetido a uma determinada série de condições. (Hughes, 1993)

De acordo com Motta (1972), em geral, há dois casos em que se precisa recorrer a modelos:

a)  quando a  equação de previsão contém grande  número  de variáveis  e  seria  complicado 

prever utilizando meios analíticos.

b) quando a função ligando as variáveis é desconhecida e seria inviável, na prática, determiná-

la experimentalmente a partir de observações em campo.

Nestas espécies de problemas, efetuam-se as medições necessárias em outro sistema físico que 

possua  comportamento  semelhante,  mas  com  menores  dimensões  que  o  sistema  cujo 

comportamento se deseja prever.

2.3.1 – Vantagens dos modelos físicos

Dalrymple (1985 apud Hughes (1993)) aponta duas vantagens distintas em utilizar modelos 

físicos para reproduzir processos costeiros:

a) O modelo físico integra as equações adequadas que regem os processos, sem hipóteses 

simplificadoras que têm que ser adotadas para os modelos analíticos ou numéricos.

b) O tamanho reduzido do modelo facilita a coleta de dados durante o regime a um custo 

reduzido, enquanto a coleta de dados em campo é muito mais cara e difícil além do fato de que as 

medições simultâneas de campo são difíceis de alcançar.

Hughes (1993) ainda cita mais duas vantagens: o grau de controle experimental que permite a 

simulação de variadas condições ambientais, na conveniência do pesquisador, além da capacidade 

de se obter respostas ao observar o modelo.
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2.3.2 – Desvantagens dos modelos físicos

Apesar das diversas vantagens em favor da modelagem física, Hughes (1993) deixa claro que 

não devemos desconsiderar as desvantagens deste método e apresenta algumas:

a) Efeitos de escala: são para os modelos físicos o que as simplificações são para os modelos 

teóricos. (Le Mehaute (1990) apud Hughes (1993)). Ocorrem em modelos que, por serem menores 

que o protótipo, não permitem a simulação de todas as variáveis.

b) Efeitos de laboratório: podem influenciar o processo que está sendo simulado, na medida 

em que a aproximação adequada ao protótipo não é possível. Efeitos típicos de laboratório resultam 

da incapacidade de criar condições de esforços realísticas e do impacto que os contornos do modelo 

causam no processo a ser simulado. 

c) Variáveis: nem todas as condições de contorno existentes na natureza são consideradas no 

modelo físico, sendo necessário, portanto, a correção dos resultados obtidos.

d) Custo: exceto em alguns casos raros, os modelos físicos são inegavelmente mais caros de 

construir  e  operar  que  os  modelos  numéricos.  Desta  forma,  nos  casos  em  que  a  modelagem 

numérica fornecer resultados aceitáveis, o modelo numérico é a ferramenta a ser escolhida.

Apesar de suas desvantagens, a modelagem física se mostra uma ferramenta essencial a ser 

utilizada quando não dispomos de tempo para que uma descrição realista da modelagem numérica 

seja matematicamente possível,  especialmente quando se entende bem os efeitos de escala e os 

erros de laboratórios possíveis. 

2.4 – Estudo de estabilidade bidimensional

A definição da seção ótima de um projeto de engenharia busca aliar o melhor desempenho 

estrutural às melhores condições econômico-financeiras para a realização da obra.

No caso específico de um molhe,  o projeto leva em conta fatores tais como: o volume de 

enrocamento necessário,  o desempenho da estrutura quanto à estabilidade e à ultrapassagem da 

crista  pelas  ondas,  a  transmissão  de  ondas  através  da  estrutura  e,  por  último,  os  aspectos 

construtivos da obra.

O estudo de estabilidade é, então, uma ferramenta que permite:

• avaliar o comportamento da seção projetada, ao longo do tempo, face à ação combinada de 

ondas e de níveis d’água, no decorrer de um conjunto de eventos denominados tempestade de 

projeto,  e 

• efetuar  as  devidas  alterações  na  geometria  da  seção,  de  modo  a  que  ela  responda 

adequadamente aos critérios usados ao se projetá-la.
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Em termos  abrangentes,  o  estudo de  estabilidade  bidimensional  consiste  em submeter  a 

estrutura à uma sequência de ensaios denominada “ensaios de longa duração”, realizados em um 

canal  de  ondas,  a  fim de  se  acompanhar  a  evolução  da  deformação/acomodação  da  estrutura, 

principalmente da berma, quando submetida à ação contínua de tempestades que poderão ocorrer 

durante a vida útil da obra.

Ao final  desses  ensaios,  realiza-se o  levantamento  topo-altimétrico  da seção,  obtendo-se 

dados qualitativos  e quantitativos  que possibilitam avaliar  se a seção preserva as características 

julgadas essenciais para os fins a que se destina. Quando isso acontece, tem-se uma seção estável. 

Se,  além  de  estável,  a  geometria  da  seção  é  a  que  reúne  as  melhores  condições  econômico-

financeiras para a realização da obra, ter-se-á a seção ótima de projeto.

Cabe esclarecer que o termo tempestade aqui empregado refere-se à conjugação de níveis 

d’água e condições de onda atuando por um determinado período sobre a estrutura e que esses 

eventos são determinados estatisticamente, conforme se verá adiante.

3 – ESTUDO DE CASO

O estudo de estabilidade bidimensional do molhe de abrigo do Porto de Santo Antônio foi 

realizado em canal de ondas irregulares e envolveu a análise do comportamento da seção transversal 

proposta para aquela estrutura, em face da ação de diversas características de onda e nível d’água, 

abaixo descritas.

3.1 - Escalas

Os aspectos  físicos envolvidos  nos  ensaios  caracterizam-se pela  predominância  das forças 

inerciais e gravitacionais, razão pela qual são aplicadas as leis de semelhança de Froude. 

A escala  linear  adotada  no modelo  (λ)  foi  de 1:50,  que  deu  origem às  seguintes  escalas 

complementares, para modelo sem distorção:

Força:

1:λ3  (1)

Tempo:

1:λ0,5                                                                           (2)

Desta forma, as escalas complementares de força e de tempo, retiradas de (1) e (2), ficam 

sendo respectivamente 1:250000 e 1:7,071. 

Em função da escala de tempo, cada ensaio teve 20 minutos de duração, o que equivale a duas 

horas e vinte minutos de tempestade na natureza.
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3.2 – Níveis d’água

Os níveis d’água implantados foram os seguintes:

• Nível  máximo  de  preamar:  2,8  m,  no  qual  se  incluem  a  maré  astronômica  e  a  maré 

meteorológica.

• Nível mínimo de baixa-mar: 0,0 m.

As alturas das marés utilizadas são referidas ao nível de redução (NR) adotado pela Diretoria 

de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (DHN) na confecção das cartas náuticas.

3.3 - Ondas

Os  dados  de  ondas  utilizados  foram  extraídos  de  INPH  (2011),  intitulado  “Modelagem 

Matemática de Propagação de Ondas para a Definição do Clima de Ondas e Onda de Projeto Junto 

ao Porto de Santo Antônio – Fernando de Noronha – PE”. 

Altura de onda significativa – Hs – pode ser definida como sendo a média do terço maior do 

conjunto de ondas medidos. Para a obtenção da estimativa da altura de onda extrema, foi realizada 

uma análise  estatística  com os  dados  de onda  simulados  na costa  e  offshore,  onde as  diversas 

distribuições  estatísticas  foram  comparadas  com  a  frequência  dos  dados  medidos.  Foram 

observados os coeficientes de correlação e o desvio de cada distribuição.

A Tabela 1 apresenta as distribuições testadas e seus respectivos resultados.

Tabela 1 – Distribuições testadas

O critério adotado para avaliar a melhor aderência dos dados medidos com cada distribuição 

foi o de maior correlação e menor desvio, critério esse que elegeu a distribuição Weibull K = 1,1, 

que retorna uma altura de onda significativa de 3,75m para o período de retorno de 100 anos.

Como  as  distribuições  de  Weibull  representada  em  amarelo  na  Tabela  1  apresentaram 

correlações e desvios próximos da distribuição eleita como melhor, a curva selecionada pelo autor, 
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para agir a favor da segurança, foi a Weibull K = 0,9, representada na mesma tabela em verde, que, 

entre as consideradas razoáveis, foi a que apresentou maior altura de onda.

Desta forma, as ondas significativas extremas adotadas para os períodos de retorno de 1, 10 e 

100 anos estão indicadas na Tabela 2. Portanto, a onda de projeto, para o tempo de recorrência de 

100 anos possui altura de 4,0 m.

Tabela 2 – Hs adotadas
Período de Retorno Hs

1 ano 2,4 m
10 anos 3,2 m
100 anos 4,0 m

Para a simulação das tempestades as quais o molhe de abrigo estará sujeito ao longo de sua 

vida  útil,  foram  adotados  valores  de  onda  significativa  entre  3,2m  e  4,0m,  respectivamente 

referentes a 10 anos e 100 anos de retorno. Para os períodos de pico médios Tp, adotou-se uma 

faixa dos mais curtos, que giram em torno de 10s, ocorrendo principalmente nos meses de maio a 

outubro, até os mais longos, que apesar de ocorrerem apenas em 10% dos casos, podem chegar até 

20s. A escolha destes parâmetros visa o dimensionamento adequado e seguro da seção transversal 

da obra.

Com base nesses dados e critérios, foram utilizadas ondas com as seguintes características:

• Alturas da onda significativa (média do terço maior de um determinado trem de ondas): 

HS=3,2; 3,4; 3,8 e 4,0 m. 

•  Períodos médios das ondas: Tp= 10; 13 e 20 s.

•  Onda de projeto: Hs = 4,0 m.

A  geração  das  ondas  utilizadas  no  modelo  foi  feita  a  partir  de  espectros  JONSWAP 

determinados para γ = 2,5 (o espectro descreve a distribuição de energia da onda como uma função 

da frequência da onda) e para os períodos de pico Tp = 10; 13 e 20 s. A Figura 3 apresenta os 

espectros utilizados.

Figura 3 – Espectros JONSWAP para γ = 2,5
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3.4 – Ensaios de longa duração

Para cada uma das ondas indicadas no item 3.3, foram determinadas as frequências com que 

elas excedem certo número de eventos, denominadas frequências de excedência.

Admitindo-se tempestades com duas horas e vinte minutos de duração, foi calculado o número 

de tempestades que ocorrerão no tempo de vida útil da estrutura, resultando em 34 tempestades.

Para simular a aleatoriedade das condições do mar, os ensaios de longa duração envolvem 

uma  sequência  qualquer  de  tempestades,  sendo  que  em  cada  tempestade  representa-se  uma 

determinada condição de mar – uma altura de onda (Hs), um período de onda (Tp) e um nível 

d’água (N.A.).

Do ponto de vista da aleatoriedade, pode-se adotar, como critério para a composição das 

tempestades ao longo dos cem anos de recorrência, um “sorteio” envolvendo quatro condições de 

Hs, três condições de período da onda e duas condições de níveis d’água (máximo e mínimo). A 

Tabela 3 apresenta a sequência de tempestades utilizada nos ensaios de longa duração, decorrente 

do sorteio mencionado.

Tabela 3 – Características aleatórias dos ensaios

No do Ensaio Hs (m) Tp (s) N. A. (m)
1 3,4 10 0,0
2 3,2 10 0,0
3 3,8 10 0,0
4 3,2 20 2,8
5 3,2 13 0,0
6 3,8 10 2,8
7 3,8 20 2,8
8 3,4 13 2, 8
9 3,2 10 2, 8
10 3,2 13 0,0
11 3,4 13 2, 8
12 3,2 20 0,0
13 3,4 10 2, 8
14 3,2 13 0,0
15 3,2 10 0,0
16 3,2 13 0,0
17 3,2 13 2, 8
18 3,4 20 2, 8
19 3,2 10 0,0
20 3,2 10 2, 8
21 3,2 20 2, 8
22 3,4 10 2, 8
23 3,4 10 0,0
24 3,4 10 2, 8
25 4,0 20 2, 8
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26 3,4 10 0,0
27 3,2 13 0,0
28 3,2 20 2, 8
29 3,2 13 0,0
30 3,8 10 0,0
31 3,2 10 0,0
32 3,2 20 2, 8
33 3,2 10 2, 8
34 3,2 10 2, 8
35 4,5 13 2, 8
36 4,5 20 2,8

Visando avaliar o comportamento da estrutura em face de condições ainda mais severas do 

que recomendam os procedimentos nesse tipo de estudo, foram realizados, sobre o perfil obtido ao 

final dos ensaios de longa duração, dois ensaios extras, de números 35 e 36, cujas características 

encontram-se destacadas na Tabela 3.

Para acompanhar o processo de acomodação/deformação da berma e avaliar possíveis danos 

na  crista  e  no  talude  interno  da  estrutura,  foram  realizados  levantamentos  topo-altimétricos 

periódicos do perfil da seção ao final dos ensaios de nos 10, 20, 34 e 36.

4 – SEÇÕES ESTUDADAS E RESULTADOS

Os ensaios descritos no item anterior foram realizados no Instituto Nacional de Pesquisas 

Hidroviárias (INPH) para três alternativas de seção transversal, denominadas Alternativas I, II e III, 

descritas neste item.

As seções são apresentadas apenas neste item, pois a elaboração de uma nova alternativa 

depende do resultado da alternativa anterior.

4.1 – Alternativa I

A Alternativa I foi apresentada pela empresa EICOMNOR ENGENHARIA ao Governo do 

Estado de Pernambuco, que a apresentou ao INPH, e possui as seguintes características:

• Berma com 10,0 m de largura, construída com blocos de rocha variando de 2,0 t a 5,0 t;

• Carapaça posterior em blocos de rocha com pesos variando de 2,0 t a 5,0 t;

• Núcleo formado por blocos de rocha de 0,001 t a 2,0 t;

• Largura do coroamento da crista :  2,0 m;

• Cota da crista : + 11,0 m;

• Cota da berma : + 4,0 m;

• Cota do pé da berma :  - 5,0 m.

A Figura 4 exibe esta seção, com todas as cotas em metros.

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                                                 11



Figura 4 – Seção transversal – Alternativa I

Durante os ensaios com a Alternativa I, realizados de acordo com a metodologia demonstrada 

no Item 3, foi analisada a estabilidade da seção do molhe à ação das ondas de tempestade descritas 

na Tabela 3.

Foram realizados 4 levantamentos topo-altimétricos no decorrer do estudo, respectivamente 

após os ensaios de nos 10, 20, 34 e 36, apresentados esquematicamente na Figura 5.

Figura 5 – Alternativa I - levantamentos topo-altimétricos

Observa-se que os perfis levantados, resultantes do processo de acomodação da estrutura, 

sofreram alteração significativa em relação ao levantamento anterior. Além disso, após os 34 

ensaios inicialmente previstos a berma foi quase completamente erodida pela ação das ondas, o que 

indica instabilidade da seção.

Após os ensaios nos 35 e 36, nos quais foram utilizadas as condições severas destacadas na 

Tabela  3,  verificou-se  que  ainda  havia  acomodação  da  estrutura,  confirmando  a  hipótese  de 

instabilidade.
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No  que  se  refere  ao  volume  de  ultrapassagens,  verificou-se  que  este  ocorria  em  pouca 

quantidade e principalmente devido ao choque da onda com o talude,  fazendo com que a água 

ultrapasse a crista em pouca quantidade. Desta forma, indica-se leve alteração da cota da crista para 

evitar o transpasse de água, que pode causar desconforto aos que utilizam as estruturas do porto.

Desta forma, o INPH desenvolveu e apresentou uma nova seção, denominada Alternativa II, 

hipoteticamente mais estável, para substituir a seção apresentada neste sub-item.

4.2 – Alternativa II

A  seção  denominada  Alternativa  II,  desenvolvida  pelo  INPH,  possui  as  seguintes 

características:

• Berma com 15,0 m de largura, construída com blocos de rocha variando de 2,0 t a 5,0 t;

• Carapaça posterior em blocos de rocha com pesos variando de 2,0 t a 5,0 t;

• Núcleo formado por blocos de rocha de 0,001 t a 2,0 t;

• Largura do coroamento da crista :  5,2 m ;

• Cota da crista : + 13,0 m;

• Cota da berma : + 10,0 m;

• Cota do pé da berma :  - 5,0 m.

A Figura 6 exibe esta seção, com as dimensões expressas em metros.

Figura 6 – Alternativa II – Seção transversal

De maneira análoga à executada para a Alternativa I, foram realizados 4 levantamentos topo-

altimétricos no decorrer do estudo, apresentados na Figura 7.
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Figura 7 – Alternativa II - levantamentos topo-altimétricos.

Ao analisar os levantamentos, percebe-se que existe uma acomodação inicial da seção, que 

tende  a  diminuir  conforme  os  ensaios  são  realizados.  Percebe-se  também  que,  nos  primeiros 

ensaios, o deslocamento de pedras ocorre principalmente na cota + 6m. Quando as ondas passam a 

ter uma maior altura significativa, as mesmas passam a erodir a seção em uma cota mais elevada, o 

que leva à evolução dos resultados apresentada na Figura 7.

Com  relação  ao  volume  de  ultrapassagens,  verificou-se  que  este  ocorreu  apenas  para  as 

condições dos ensaios nos 35 e 36, em pouca quantidade, o que indica que a altura do molhe é 

suficiente para evitar overtopping, não sendo necessária outra alteração da cota da crista.

Percebe-se, portanto, que a seção denominada Alternativa II é estável quando submetida aos 

ensaios descritos mas, tendo em vista a sobra de reserva de segurança de 7m e visando a redução 

dos  custos  de  produção,  foi  realizado  um  novo  estudo  em  uma  terceira  seção,  denominada 

Alternativa III, que nada mais é do que uma otimização da alternativa anterior.

4.3 – Alternativa III

 Devido  à  sobra  exagerada  de  berma  na  Alternativa  II,  a  seção  apresentada  a  seguir  foi 

estudada, visando o melhor custo benefício.

As principais características da seção de projeto ensaiada para o corpo do molhe, denominada 

Alternativa III, são:

• Berma com 10 m de largura, construída com blocos de rocha variando de 2,0 t a 5,0 t;

• Carapaça em blocos de rocha com pesos variando de 2,0 t a 5,0 t, com 2,5 m de espessura de 

proteção do talude;

• Núcleo formado por blocos de rocha de 0,001 t a 2,0 t;

• Largura do coroamento da crista :  8,0 m ;

• Cota da crista : + 11,0 m;
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• Cota da berma : + 7,0 m;

• Cota do pé da berma :  - 5,0 m.

A Figura 8 exibe esta seção.

Figura 8 – Alternativa III – Seção transversal

Mantendo a continuidade do estudo, foram realizados 4 levantamentos topo-altimétricos no 

decorrer dos ensaios, após os ensaios de nos 10, 20, 34 e 36,  apresentados na Figura 9.

Figura 9 – Alternativa III – levantamentos topo-altimétricos.

Como se pode verificar, a seção é estável para as ondas em que foi submetida, sendo perfil 

pouco modificado após o ensaio de no  10. Da mesma maneira, pode-se ver também que a seção é 

deveras menor que a Alternativa II sendo, portanto, uma solução mais econômica para o problema 

existente em Fernando de Noronha.
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os modelos físicos se mostram como ferramenta essencial no estudo de estabilidade de perfis 

de  molhes  de  abrigo,  pois  através  deles  é  possível  prever  com precisão  o  comportamento  do 

protótipo quando submetido à ações que podem nem mesmo ter ocorrido na natureza.

Da mesma forma, tem-se que a seção denominada Alternativa III se apresenta como o melhor 

custo-benefício  entre  as  apresentadas  além  de  se  mostrar  estável  mesmo  para  ações  severas 

previstas para além da vida útil da estrutura.

Percebe-se, portanto, que a modelagem física é importante parte do projeto de obras hídricas, 

permitindo que se ache a seção com menor custo para ser construída, sem comprometer a segurança 

durante a vida útil de projeto da mesma.

Uma linha de estudo a se seguir é a comparação dos resultados obtidos nos modelos reduzidos 

com modelos numéricos para verificação de estabilidade de perfis, além da elaboração de novos 

modelos numéricos melhorados, visando a substituição dos modelos físicos por modelos numéricos 

precisos para casos cada vez mais complexos, possibilitando um projeto mais barato e rápido.

BIBLIOGRAFIA

HUGHES, S.A. (1993).  Phisical models and laboratory techniques in coastal engineering. World 

Scientific, Singapore, 568p.

INPH (2011). Modelagem matemática de propagação de ondas para a definição do clima de ondas  

e onda de projeto junto ao Porto de Santo Antônio – Fernando de Noronha – PE. Relatório Técnico 

no 10/2011 do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias - INPH

MOTTA, V.F. (1972). Curso de teoria da semelhança. EURGS/URGS, Porto Alegre- RS, 153p.

SIGURDARSON. S.; SMARASON, O.B.; VIGOSSON, G. “Appendix II: Berm Breakwaters”, in 

Port Engineering, Bruun, P., 5th. Ed., Chapter 3. (2006)

SILVA,  M.B.L.e  (2010).  http://www.marietaborges.com/2010/01/estragos-no-porto-de-santo-

antonio-em.html. Página visitada em 18 de maio de 2011.

VAN DER MEER, J.W. “Rock slopes and gravel beaches under wave attack.” Doctoral  thesis, 

Delft  University  of  Technology  (1988).  Also  Delft  Hydraulics  Publication  no 360.  Delft, 

Netherland.

YALIN, M.S. (1971). Theory of hydraulic models. MacMillan Press, London. 266p.

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                                                                                 16

http://www.marietaborges.com/2010/01/estragos-no-porto-de-santo-antonio-em.html
http://www.marietaborges.com/2010/01/estragos-no-porto-de-santo-antonio-em.html

