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1 . INTRODUÇÃO 

A Ilha do Corvo, com 17 km2 de área, é a ilha mais pequena do Arquipélago dos Açores.  

Está situada a cerca de 9,5 milhas a NE da Ilha das Flores, entre os paralelos 39º40’N e 

39º44’N e os meridianos 31º05’W e 31º08’W, sendo, também, a ilha mais setentrional da 

Região. 

Exceptuando a parte sul da ilha, onde se desenvolve Vila Nova do Corvo, toda a costa, com 

cerca de 18 km de comprimento, é muito agreste e inacessível. 

Existem, actualmente, na ilha, dois desembarcadouros: o cais do Boqueirão e o Porto da Casa.  

O cais do Boqueirão e a rampa adjacente, estão situados na costa sul, ao fundo de um estreito 

canal virado a SSW.  A pequena largura do canal e as deficientes condições de abrigo, levaram 

ao seu progressivo abandono pela navegação local, sendo, hoje, mais utilizado para 

actividades balneares.  

O Porto da Casa, situado na costa SE, constitui, actualmente, a única infra-estrutura portuária 

da ilha.  É um pequeno porto, com um molhe-cais, com cerca de 76 m de comprimento, e uma 

rampa varadouro, com 12 m de largura. 

Construído numa baía muito exposta à agitação marítima, enferma de diversos problemas que 

afectam a sua operacionalidade e segurança. 

Tendo em vista alterar esta situação, por Resolução do Conselho de Governo, de 13 de Julho 

de 2011, foi decidido “mandar elaborar o estudo de viabilidade técnica, operacional e 

orçamental do prolongamento do cais comercial do Porto da Casa, contemplando a 

possibilidade de, numa única intervenção, proceder, igualmente, à ampliação do parque de 

estacionamento de embarcações”. 

O presente documento, elaborado por solicitação da Portos dos Açores, S.A., pretende contri-

buir para dar satisfação a esta decisão. 
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2 . CONDIÇÕES NATURAIS 

2.1  TOPO-HIDROGRAFIA 

O Porto da Casa está situado na costa SE da Ilha do Corvo, no lado nascente de uma 

península, que constitui a parte sul da ilha, sobre a qual se desenvolveu Vila Nova do Corvo e o 

aeródromo (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização do Porto da Casa 

Esta península “é de costa rochosa, áspera, negra e muito recortada”1.  No lado nascente desta 

península existe uma baía, “orlada por uma praia de calhau rolado”1, onde foi construído o 

porto.  

                                                             

1  ROTEIRO DA COSTA DE PORTUGAL. ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES 

 Instituto Hidrográfico, 2000 
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A batimétrica dos 50 m corre aproximadamente paralela à costa, a menos de uma milha de 

terra.  A orla costeira da península é de uma forma geral suja, isto é, tem muitos escolhos e 

afloramentos (Figura 2 e Fotografia 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Extracto da Carta Hidrográfica do Porto da Casa, do Instituto Hidrográfico 

“Na direcção SSE da cabeça do molhe do Porto da Casa existem dois picos com sondas 

reduzidas de 4,7 e 7,3 m, respectivamente, a 250 m e a 400 m do molhe e que poderão 

constituir perigo na aproximação e demanda do porto”1.  “A pedra de 4,7 m de sonda reduzida 

encontra-se ligada a terra por uma pedregosa área de baixios, onde existem pedras que 

emergem e outras sempre cobertas, conhecida por Laredo da Calheta, e que se desenvolve até 

250 m da linha de costa”1. 
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Fotografia 1 – Vista área da parte sul da Ilha do Corvo 

Dispõe-se de dois levantamentos hidrográficos que permitem caracterizar a batimetria do Porto 

da Casa: 

▪ Carta Hidrográfica 46 401, do Instituto Hidrográfico, de Dezembro de 2002, que, para 

além da ilha, representa o Porto da Casa à escala 1/5 000; 

▪ Levantamento hidrográfico, de Setembro de 1993, da zona do porto. 

De acordo com estes levantamentos, as batimétricas -5 e -10 m(ZH) têm um traçado aproxima-

damente paralelo à linha de costa, distando desta cerca de 110 e 200 m, respectivamente. 

A extremidade NE do molhe-cais está implantada a fundos de -5 m(ZH) e a sua extremidade 

oposta, junto à rampa, a fundos de -1 m(ZH). 
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2.2  VENTOS 

De acordo com os registos efectuados na estação meteorológica de Vila Nova do Corvo, com 

as coordenadas 39º40’N e 31º07’W, entre 1951 e 1970, transcritos pelo Instituto Hidrográfico, o 

regime de ventos pode ser caracterizado do seguinte modo (Figura 3): 

▪ Os ventos predominantes são de NW, com a frequência de 22,6%, seguidos dos 

ventos de W, com 16,4%, e SE, com 14,2%; 

▪ As menores frequências estão associadas aos ventos de NE, com 3,7%, S, com 7,3%, 

e E, com 7,6%; 

▪ As maiores velocidades médias estão associadas aos ventos de NW, com 24,7 km/h, 

SE, com 21,3 km/h, e W, com 20,1 km/h; 

▪ As menores velocidades médias estão associadas aos ventos de NE, com 12,7 km/h, 

N, com 15,0 km/h, e SW, com 15,9 km/h; 

▪ O número médio de dias com vento com velocidade superior a 36 km/h é de 71,9 e 

com vento superior a 55 km/h é de 17,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Rosa de ventos de Vila Nova do Corvo  
(frequência: linha azul;  velocidade média: linha vermelha) 
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2.3  NEVOEIRO 

O número de dias com nevoeiro é, em média, de 1,7 dias/ano, havendo dois períodos anuais 

com maior frequência: 

▪ Abril a Junho, com 0,2 a 0,6 dias/mês; 

▪ Outubro a Dezembro, com 0,1 a 0,2 dias por mês. 

 

2.4  PRECIPITAÇÃO 

A precipitação pode ser caracterizada do seguinte modo: 

▪ A precipitação média anual é de 1044 mm; 

▪ A precipitação máxima diária registada entre 1951 e 1970 foi de 168 mm, registada em 

Julho, mas os meses com maior precipitação máxima diária são Novembro e 

Dezembro, que são, também, os meses com maior precipitação média; 

▪ O número médio anual de dias em que a precipitação é superior a 0,1 mm é de 214,1, 

superior a 1 mm, é de 147,6, e superior a 10 mm é de 36,0. 

 

2.5  NÍVEIS DE ÁGUA 

As marés no Arquipélago dos Açores são do tipo semi-diurno regular. Em Santa Cruz das 

Flores, local mais próximo onde há registos maregráficos, os valores característicos podem 

atingir os seguintes níveis: 

▪ Máxima Preia-Mar de Águas Vivas ................................  +1,72 m(ZH) 

▪ Preia-Mar de Águas Vivas  .............................................  +1,57 m(ZH) 

▪ Preia-Mar de Águas Mortas ............................................  +1,26 m(ZH) 

▪ Nível Médio ......................................................................  +1,00 m(ZH) 

▪ Baixa-Mar de Águas Mortas............................................  +0,75 m(ZH) 

▪ Baixa-Mar de Águas Vivas ..............................................  +0,44 m(ZH) 

▪ Mínima Baixa-Mar de Águas Vivas.................................  +0,32 m(ZH) 



 
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, OPERACIONAL E ORÇAMENTAL DO PROLONGAMENTO DO CAIS COMERCIAL 
DO PORTO DA CASA, ILHA DO CORVO 7 
Abril, 2012 

  WW Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, S.A.  

As alturas de água indicadas são calculadas em relação ao Zero Hidrográfico, que é o nível de 

referência utilizado nas cartas hidrográficas.   

Os níveis extremos foram determinados a partir de 36 anos de previsões (1990-2025), e são os 

máximos e os mínimos da altura da maré que se prevê que possam ocorrer sob condições 

meteorológicas médias.  Os restantes níveis característicos são médias válidas calculadas a 

partir das constantes harmónicas. 

De acordo com o Instituto Hidrográfico, a maré no Porto da Casa tem um atraso de 3 min em 

relação à de Santa Cruz das Flores e a relação de amplitudes entre os dois locais é de 1,02.  

Atendendo ao reduzido valor destas diferenças, pode-se considerar como representativos do 

Porto da Casa os valores indicados nas Tabelas de Marés para Santa Cruz das Flores. 

As previsões de marés foram calculadas para condições meteorológicas médias.  Quando da 

ocorrência de ventos fortes ou de prolongada duração e de pressões atmosféricas 

anormalmente baixas ou elevadas, poderão verificar-se diferenças substanciais entre os 

valores previstos e os valores reais. 

Depressões atmosféricas provocam a subida do nível da água, enquanto pressões atmos-

féricas altas têm o efeito contrário.   

Os resultados da acção do vento sobre o plano de água são muito variáveis e dependem 

substancialmente da fisiografia da área. De um modo geral pode afirmar-se que a acção do 

vento se traduz numa subida do nível do mar no sentido para onde sopra o vento. 

O nível da água pode ser também perturbado por seichas, que são ondas com períodos de 5 a 

30 minutos e alturas de 5 a 70 cm, e que podem ter diversas origens, nomeadamente, 

mudanças súbitas das condições meteorológicas.  

Não se dispõe de estudos que façam a análise da sobrelevação do nível da água nos Açores 

provocada por fenómenos meteorológicos (depressões, vento e seichas).   

Num estudo desenvolvido no âmbito do Projecto SIAM II2, com base nos registos de alguns 

marégrafos da costa continental portuguesa, foi avaliada a sobrelevação previsível com 

diversos períodos de retorno.  De acordo com esse estudo, utilizando a distribuição de 

extremos de Gumbel e aplicando-a aos níveis máximos registados anualmente no marégrafo 

de Cascais, a sobrelevação temporária previsível, com o período de retorno de 100 anos, é de 

0,54 m. Esta sobrelevação tem em conta, também, a subida do nível do mar, resultante das 

                                                             

2  ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS EM PORTUGAL.  CENÁRIOS, IMPACTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO 

Projecto SIAM II, 2006 
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alterações climáticas, se esta subida no futuro tivesse taxa semelhante à registada durante o 

período que serviu de base à extrapolação. 

Admitindo que a sobrelevação resultante de fenómenos meteorológicos no Corvo é semelhante 

à prevista para Cascais, o nível máximo atingido pela água, se não houvesse alteração do ritmo 

da subida do nível do mar com origem em alterações climáticas, seria de: 

▪ maré (PM Max)  ...........................................................................  + 1,72 m (ZH) 

▪ sobrelevação provocada por fenómenos meteorológicos ........  + 0,54 m 

  + 2,26 m (ZH) 

Nos últimos anos tem-se verificado a subida do nível do mar, atribuída a alterações climáticas, 

que o Instituto Hidrográfico estima, actualmente, em Portugal, em 0,10 m.   

De acordo com os estudos do Painel Inter-Governamental para as Alterações Climáticas, das 

Nações Unidas, a subida vai manter-se, com valores variáveis, dependentes do cenário de 

desenvolvimento mundial que se vier a verificar. 

De acordo com o relatório de Fevereiro de 2007 do IPCC3, a subida do nível do mar até ao final 

do presente século está estimada em valores variando entre 0,18 e 0,59 m, dependente do 

cenário de desenvolvimento da economia mundial, conforme indicado no quadro seguinte. 

QUADRO 1 - PREVISÕES DA SUBIDA DA TEMPERATURA MÉDIA E DA CORRESPONDENTE SUBIDA 

DO NÍVEL MÉDIO DO MAR 

CENÁRIO 
SUBIDA DA TEMPERATURA 

(º C) 

SUBIDA DO NÍVEL DO MAR 

(m) 

B1 1,1 – 2,9 0,18 – 0,38 

A1T 1,4 – 3,8 0,20 – 0,45 

B2 1,4 – 3,8 0,20 – 0,43 

A1B 1,7 – 4,4 0,21 – 0,48 

A2 2,0 – 5,4 0,23 – 0,51 

A1FI 2,4 – 6,4 0,26 – 0,59 

Admitindo o valor médio do intervalo correspondente ao pior cenário de desenvolvimento 

económico mundial, no que se refere às emissões de dióxido de carbono, 0,42 m, até ao final 

                                                             

3  CLIMATE CHANGE 2007: THE PHYSICAL SCIENCE BASIS - Summary for Policymakers 

 Intergovernmental Panel on Climate Change 

 WMO – UNEP, February 2007 
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do presente século o nível máximo atingido pela água do mar é 2,26 m(ZH) + 0,42 m = 

+ 2,68 m(ZH). 

Este valor, máximo previsível, para ser atingido, terá que se confirmar a subida do nível do mar 

prevista pelo Painel Inter-Governamental para as Alterações Climáticas, conjugada com a 

ocorrência simultânea de: 

▪ Preia-mar máxima; 

▪ Tempestade com ocorrência de fortes ventos soprando do mar para o Porto da Casa ou 

de uma forte depressão atmosférica, com um período de retorno de 100 anos. 

A esta conjugação de acontecimentos corresponderá, certamente, uma probabilidade muito 

reduzida, com um período de retorno muito superior a 100 anos. 

 

2.6  CORRENTES 

De acordo com o Instituto Hidrográfico, “as correntes marítimas à superfície, na zona do 

arquipélago dos Açores, integram-se na circulação geral do Atlântico Norte, que é dominada a 

Sul pela corrente Equatorial do Norte e a Norte pela corrente do Golfo”4.  

São normalmente fracas, “raramente atingindo 1 nó.  As direcções são quase sempre de SE e 

S, embora bastante variáveis.  De Dezembro a Abril predominam as direcções SE, enquanto de 

Maio a Novembro predominam as direcções para S”.  “Os ventos locais podem alterar 

consideravelmente a direcção da corrente”. 

“No Arquipélago dos Açores ainda se encontram por estudar as correntes de maré, se bem que 

observações empíricas revelem que estas se fazem sentir quer na enchente, quer na vazante, 

mas com valores moderados de intensidade”.  

“Durante a enchente a onda de maré vem de W e SW, movendo-se de E e NE durante a 

vazante”. 

A propagação das ondas e a sua rebentação em pequenas profundidades, geram, também, 

correntes, cuja intensidade e sentido são muito variáveis e dependentes da direcção, período e 

altura das ondas.  Em situações de temporal têm intensidade superior às correntes marítimas 

de superfície e às correntes de maré.   

                                                             

4 - ROTEIRO DA COSTA DE PORTUGAL – Arquipélago dos Açores, Instituto Hidrográfico, 2000. 
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São responsáveis pelo transporte do calhau rolado, que constitui a base da falésia que limita a 

baía do Porto da Casa, para o interior do porto, afectando o acesso à rampa varadouro, e pelo 

movimento do calhau sobre a rampa, provocando a abrasão do piso em betão. 

 

2.7  AGITAÇÃO MARÍTIMA 

2.7.1  Considerações gerais 

Para caracterizar as condições de agitação no Porto da Casa é indispensável dispor de séries 

temporais de parâmetros de onda na zona envolvente, com duração suficiente e densidade de 

informação adequada à determinação do regime médio anual e sazonal e dos valores extremos 

associados a períodos de retorno elevados. 

Para isso, utilizou-se um sistema que inclui, a montante, a aplicação, em regime de hindcast, 

(reconstituição do estado do mar a partir dos dados do vento e pressão atmosférica) de um 

modelo global de agitação marítima no Oceano Atlântico (utilizando o modelo espectral de 

terceira geração WaveWatchIII5).  A partir da execução deste modelo, que recorreu a bases de 

dados meteorológicos e a dados obtidos por sensores de satélites, foram calculadas as 

condições da agitação em águas profundas cobrindo um período de 24 anos, para um conjunto 

de pontos envolvendo as Ilhas do Grupo Ocidental dos Açores. 

A partir destes resultados e utilizando o modelo numérico MIKE21 SW, desenvolvido pelo DHI 

Water & Environment, foi feita a transposição da agitação marítima para a orla costeira, tendo 

sido extraídas séries temporais de parâmetros de onda em pontos situados na batimétrica          

-30 m(ZH) na envolvente da área portuária, caracterizando as condições de incidência da 

agitação. 

Estas séries temporais constituíram a informação base para a avaliação posterior das 

condições de agitação nos cais, com recurso ao modelo MIKE21 BW. 

Esta sequência de cálculo está ilustrada na Figura 4. 

                                                             

5  Tolman, H. L., 2002. “User manual and system documentation of WAVEWATCH-III version 2.22.” NOAA / NWS / NCEP / MMAB Technical Note 

222, 133 pp. 
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Figura 4 – Metodologia utilizada. 

2.7.2  Geração de dados oceanográficos 

Foram gerados dados para um conjunto de 30 pontos, cuja localização se mostra na Figura 5, 

com dados espectrais (wave energy density spectra) e séries temporais tri-horárias de 

parâmetros de onda e parâmetros atmosféricos ao longo de um período de 24 anos 

(01/01/1985 a 31/12/2008).  

Para a implementação desta base de dados foi aplicado um modelo meteoceanográfico com o 

domínio estruturado em três níveis, correspondendo ao primeiro nível o Oceano Atlântico em 

toda a sua extensão e ao terceiro nível cada um dos grupos de ilhas do arquipélago.  Na 

Figura 6 apresenta-se de forma simplificada a batimetria geral usada no domínio global (nível 1) 

e a configuração dos domínios envolventes das ilhas dos Açores.  O procedimento acima 

referido, normalmente só utilizado em modelos à escala regional em zonas litorais, foi adoptado 

neste caso para permitir ter devidamente em conta o efeito de sombra que umas ilhas exercem 

sobre as outras para qualquer rumo da agitação marítima. 
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Figura 5 – Localização das estações de dados gerados em modelo matemático. 

 

Figura 6 – Domínios de cálculo utilizados pelo modelo metoceanográfico. 
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Os cálculos foram efectuados com a versão mais recente do modelo de ondas de 3ª geração 

WaveWatch III, desenvolvido pelo Environmental Modelling Center do National Center for 

Environmental Prediction (NCEP, USA).  

Este modelo utiliza uma formulação espectral que simula a geração, propagação e dissipação 

de estados de mar a partir das acções resultantes de campos de vento e de pressão 

atmosférica, e permite ter em conta as interacções não-lineares entre diferentes componentes 

de onda e entre vento e ondas na zona de geração.  

O modelo foi executado pela empresa especializada em meteorologia e oceanografia 

GlobOcean, em regime de hindcast, utilizando campos de vento e de pressão globais sobre o 

Oceano Atlântico, que foram extraídos das bases de dados do NCEP, com uma discretização 

espacial em latitude e longitude de 1,8º x 2,5º, respectivamente, e um intervalo temporal de 

3 horas ao longo do período 1985 - 2009.  Por forma a maximizar a precisão dos cálculos, 

procedeu-se à assimilação de dados de satélite6 previamente calibrados a partir de dados 

resultantes de medições efectuadas num vasto conjunto de bóias offshore. 

As séries temporais geradas pelo modelo WaveWatch III incluem o seguinte conjunto de 

parâmetros para o espectro completo e para 6 partições (uma partição para sea e cinco para 

swell): 

- Altura significativa, 

- Comprimento de onda médio, 

-  Período médio, 

- Direcção de propagação média, 

- Dispersão direccional, 

- Comprimento de onda de pico, 

- Período de pico, 

- Direcção associada ao período de pico. 

                                                             

6  Ers1 & Ers2 (provided by ESA): desde Janeiro de 1992, 

Topex-Poseïdon (provided by CNES): desde Setemgro de 1992 a Outubro de 2005, 

Geosat Follow-On (provided by NOAA): desde Janeiro de 2000 a Novembro de 2008, 

Jason (provided by CNES): desde Janeiro de 2002, 

Envisat (provided by ESA): desde Abril de 2002. 
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Em cada instante de cálculo são ainda fornecidos os valores da intensidade e direcção do 

vento (a 10 m de altura), e da pressão atmosférica ao nível do mar. Os resultados deste modelo 

foram comparados com registos das bóias da rede CLIMAAT, de forma a verificar a sua 

precisão. 

A partir do conjunto de estações disponíveis na base de dados, e tendo como primeiro objectivo 

a transposição do clima de agitação oceânico para a zona onde está implantado o Porto da 

Casa, foram extraídas séries temporais de parâmetros de onda para 4 localizações (P1, P6, P7 

e P12), a partir das quais se definiram as condições de fronteira utilizadas no modelo regional 

que se descreve no capítulo seguinte, conforme se assinala na Figura 7.  

 

Figura 7 – Fronteira do modelo regional para a transposição da agitação marítima para a zona litoral. 

Localização das estações (séries temporais de parâmetros de onda geradas com o WaveWatch III). 

2.7.3  Propagação das ondas do largo para a costa 

Foram utilizadas séries temporais de parâmetros de onda em 4 localizações representativas 

das condições de fronteira do modelo regional, cujo domínio de cálculo se apresenta na 

Figura 8.      
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Para a transposição da agitação marítima desde grandes profundidades até à zona de estudo, 

foi utilizado, como referido atrás, o modelo espectral MIKE21 SW, na sua versão paramétrica 

com desacoplamento direccional. 

Na Figura 9 mostra-se um pormenor da malha de cálculo e da batimetria em torno da zona sul 

da Ilha do Corvo, onde se encontra implantado o Porto da Casa.  

Como é visível nas Figura 8 e 9, para a discretização do domínio recorreu-se a uma malha não 

estruturada de elementos finitos, que permite uma eficiente adaptação às características da 

morfologia do fundo e aos objectivos do cálculo. No presente trabalho foi utilizada uma malha 

com 7 759 nós e 14 587 elementos, tendo-se procedido ao seu refinamento utilizando 4 zonas, 

conforme se ilustra na Figura 8.  O tamanho dos elementos varia entre 100 m de comprimento 

na zona mais refinada da malha até 6,5 km na zona da malha menos refinada. 

Optou-se pelo modelo MIKE21 SW devido às características da sua formulação base, que, para 

além de contemplar a utilização de malhas de cálculo não estruturadas, que permitem a 

adaptabilidade da malha às características dos fundos e a utilização de espaçamentos 

variáveis, é um modelo com elevada eficiência e fiabilidade de cálculo.  Este modelo tem em 

consideração os principais processos físicos relevantes para a transposição do clima de 

agitação desde águas profundas até à zona costeira, nomeadamente: 

- empolamento e refracção por efeito de gradientes batimétricos; 

- difracção por efeito de obstáculos; 

- dissipação de energia por rebentação induzida pela profundidade; 

- dissipação de energia por rebentação induzida pela declividade das ondas; 

- dissipação de energia por atrito de fundo. 

Para as simulações efectuadas no presente trabalho foram adoptadas as seguintes condições 

e parametrização: 

- Discretização temporal:  formulação quasi-estacionária; 

- Discretização direccional:  classes de ≈6º; 

- Condições iniciais representadas pelo espectro JONSWAP, com 

 "Peakness parameter" = 3,3; 

 Parâmetros de forma: σa = 0,07 e σb = 0,09; 
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- Parâmetros de onda para condições de fronteira: 

 Altura Significativa (Hm0), Período de Pico Espectral (Tp) e Direcção Média (MWD), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Figura 8 – Modelo regional Açores/ Grupo Ocidental: Malha de cálculo e batimetria. 

 

Fig. 9 
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Figura 9 – Modelo regional: malha de cálculo e batimetria ao largo do Porto da Casa. 

 

 Desvio Padrão Direccional (DSD), ao qual foi atribuído um valor constante de 10º; 

- Dissipação por rebentação induzida pela declividade da onda:  

 Parâmetro γ’s , para o qual foi adoptado o valor por omissão (1,0)  

- Dissipação por rebentação induzida pela profundidade:  

Porto da 
Casa 
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 Formulação de Battjes e Janssen (1978)7, sendo adoptado para o parâmetro γ’ (Hs/d) 

o valor de 0,8.  Foi atribuído o valor 1,0 à constante α da formulação Battjes e 

Janssen (1978). 

- Dissipação por atrito de fundo: 

O atrito de fundo foi especificado através de uma rugosidade geométrica, kn, 

constante, tal como sugerido por Weber (1991)8. O valor de kn utilizado foi de 0,05. 

- Difracção: incluída através da aproximação com desacoplamento de fases (refracção-

difracção) proposta por Holthuijsen et al. (2002)9  

- Nível de referência da superfície livre: + 1,0 m(Z.H) (nível de maré correspondente ao 

nível médio).  

- Controlo de convergência do cálculo para o regime quasi-estacionário:  

Adoptou-se um processo iterativo modificado do método de Newton-Raphson, e as 

tolerâncias: 

 RMS-norm of residual < 0,02 m 

 Max-norm of change in significant wave height < 0,1 m 

Para a definição e construção do domínio de cálculo recorreu-se aos dados batimétricos 

apresentados no Quadro 2. 

                                                             

7  Battjes, J.A. and J.P.F.M., 1978: Energy loss and set-up due to breaking of random waves, in Proc. 16th Int. Conf. On Coastal Eng., ASCE, NY, 
569-587.  

8  Weber, S.L., 1991: Bottom friction for wind sea and swell in extreme depth-limited situations, J. Phys. Oceanogr., 21, 149-172. 

9  Holthuijsen L.H., Herman A., Booij N. and Cieslikiewicz W., 2002, Diffraction in SWAN, Proceedings 28th International Conference Coastal 
Engineering, Cardiff, 405-412. 
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QUADRO 2 – DADOS BATIMÉTRICOS. 

Cartas Náuticas do Arquipélago dos Açores, Grupo Ocidental 

Designação 
Entidade 

Responsável 
Número Edição Escala 

Ilha das Flores e Ilha do Corvo Instituto Hidrográfico 46 401 
1ª 

Dez 2002 
1:75 000 

Ilha das Flores e Ilha do Corvo 

Plano do Porto da Casa 
Instituto Hidrográfico 46 401 

1ª 

Dez 2002 
1:5 000 

 

A referenciação geográfica foi feita com base no Datum planimétrico WGS84, UTM zone 25N e 

no Datum altimétrico Zero Hidrográfico. 

Tendo como base os dados de hindcast, foram utilizadas séries temporais de parâmetros de 

onda (Hs, Tp, ) em 4 localizações representativas das condições de fronteira do modelo 

regional (70 128 registos para séries tri-horárias de 24 anos entre 1985 e 2008).  

Estes 70 128 registos foram separados por gamas de direcções, de forma a impor em cada 

uma das fronteiras do modelo regional o respectivo clima de agitação marítima.  Assim, o 

número de registos considerado para a definição das condições de entrada de cada fronteira 

foi:  

▪ Fronteira N (315°N - 44°N):  23 174 registos 

▪ Fronteira E (45°N - 134°N):  7 681 registos 

▪ Fronteira S (135°N - 224°N):  4 838 registos 

▪ Fronteira W (225°N - 314°N):  34 435 registos 

Na Figura 10 é apresentado o clima de agitação marítima ao largo da Ilha do Corvo e imposto 

como condição de fronteira no modelo regional. 

Da Figura 11 à 19 apresenta-se a propagação das ondas desde o largo até à costa, através da 

representação gráfica dos campos de Hs.  
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Figura 10 – Clima de agitação marítima utilizado no modelo regional. Distribuição direccional de Hs e Tp. 
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Figura 11 – Campos de Hs. Onda incidente ao largo: Hs=1,5 m, Tp=8,5 s, Rumo W50N. 

 

 

  

Figura 12 – Campos de Hs. Onda incidente ao largo: Hs=2,5 m, Tp=11,5 s, Rumo W50N. 

Porto da Casa Porto da Casa 
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Figura 13 – Campos de Hs. Onda incidente ao largo: Hs=1,5 m, Tp=7,5 s, Rumo E. 

 

 

  

Figura 14 – Campos de Hs. Onda incidente ao largo: Hs=2,5 m, Tp=8,5 s, Rumo E20S. 
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Figura 15 – Campos de Hs. Onda incidente ao largo: Hs=1,5 m, Tp=7,5 s, Rumo S40W. 

 

 

 

Figura 16 – Campos de Hs. Onda incidente ao largo: Hs=2,5 m, Tp=7,5 s, Rumo S40W. 
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Figura 17 – Campos de Hs. Onda incidente ao largo: Hs=1,5 m, Tp=7,5 s, Rumo W20N.7 

 

 

Figura 18 – Campos de Hs. Onda incidente ao largo: Hs=2,5 m, Tp=11,5 s, Rumo W30N. 
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Figura 19 – Campos de Hs. Onda incidente ao largo: Hs=3,5 m, Tp=11,5 s, Rumo W40N. 

 

A distribuição direccional que caracteriza o clima de agitação na batimétrica -30 m(ZH), está 

representada na Figura 20. 

Analisando os resultados nos três pontos indicados na Figura 21 conclui-se que:  

- As maiores alturas de onda ocorrem para o sector SW, rumo que tem uma probabilidade 

de ocorrência de cerca de 24%; 

- Cerca de 44% das ondas têm altura significativa inferior a 1 m; 

- 40,5% das ondas têm altura significativa entre 1 m e 2 m; 

- 12% das ondas têm altura significativa entre 2 m e 3 m; 

- 37,4% das ondas têm períodos de pico compreendidos entre 7 s e 10 s; 

- 53% das ondas têm períodos de pico compreendidos entre 10 s e 14 s. 

É ainda de referir que, para os rumos ao largo em torno de sul, as condições de agitação à 

entrada do porto ficam sujeitas ao “efeito de sombra” proporcionado pela Ilha das Flores (ver 

Figura 15 e Figura 16). 
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Figura 20 – Clima de agitação marítima na fronteira do modelo local. Distribuição direccional de Hs e Tp. 
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Figura 21 – Localização dos pontos onde foram analisados os resultados do modelo regional. 

 

2.8  GEOLOGIA 

“Sob o ponto de vista geomorfológico a Ilha do Corvo define uma única unidade, 

correspondente a um vulcão central com caldeira, muito erodido no seu lado oeste.  No flanco 

sul do edifício observa-se um alinhamento de cones de escórias aos quais se encontra 

associada a fajã lávica que se desenvolve a sul”10. 

Na ilha do Corvo individualizam-se três unidades vulcanológicas (Figura 22): 

▪ Complexo de base: inclui todas as formações e estruturas vulcânicas originadas pelo 

vulcanismo proto-insular (actividade submarina emergente). 

Estas formações são constituídas maioritariamente por 

piroclastos submarinos (tufos), e encontram-se essencialmente 

na base das arribas costeiras.   

                                                             

10  Informação extraída do site do Centro de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos 
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▪ Complexo superior 1: Representa a primeira fase do vulcanismo subaéreo, 

caracterizado por apresentar um estilo variável entre explosivo e 

efusivo. No geral, esta unidade é formada por sucessões de 

lavas basálticas na sua base, passando superiormente a lavas 

basálticas e havaíticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Carta Vulcanológica da Ilha do Corvo 
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▪ Complexo superior 2: As formações que compõem esta unidade ocupam mais de 90% 

da superfície da ilha. A maioria dos afloramentos localiza-se no 

Caldeirão e na sua periferia, sendo este o principal centro 

emissor. A base deste complexo parece estar marcada pela 

presença de níveis de pedra-pomes o que evidencia a ocorrência 

de erupções mais explosivas, possivelmente associadas a 

alguma fase de formação da caldeira. Sobre estes depósitos 

encontram-se sucessões de escoadas lávicas basálticas e 

havaíticas. Os produtos vulcânicos mais recentes correspondem 

a depósitos piroclásticos magmáticos e freatomagmáticos, 

associados a centros emissores secundários. 

A Figura 23 representa a carta tectónica da Ilha.  Como se constata o Corvo “apresenta um 

significativo conjunto de falhas que não revelam evidências de actividade recente e uma 

importante rede de filões.  O sistema tectónico dominante tem direcção N-S, paralela à da 

Crista Média Atlântica.  Outras direcções igualmente presentes são a NNW-SSE e a NE-SW”. 

O fundo da baía do Porto da Casa “apresenta um pendor reduzido até aos cerca de 30 m de 

profundidade.  Até profundidades próximas de -12 m(ZH) o fundo é composto predominante-

mente por campos de blocos rolados de dimensões intermédias (1 a 3 m) e grandes (>3 m), 

que são progressivamente cobertos de areia à medida que se afasta de terra11  

Esta informação coincide com a recolhida durante as inspecções submarinas realizadas para a 

construção da ampliação do porto e para as obras de reparação recentemente realizadas. 

 

                                                             

11  Tempera, F., P. Afonso, T. Morato & R. Serrão Santos (2002). Comunidades Biológicas da Envolvente Marinha do Corvo. Departamento de 

Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, Horta 
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Figura 23 - Carta Tectónica da Ilha do Corvo 
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3 . INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTES 

3.1  DESCRIÇÃO 

As infra-estruturas actuais do Porto da Casa são constituídas por um molhe-cais, com 78 m de 

comprimento, e uma rampa varadouro, com 12 m de largura ( ver Figura 2, Fotografia 2 e 

Desenho 2). 

O molhe-cais está implantado segundo a direcção WSW-ENE, sensivelmente paralelo à base 

da falésia que limita, do lado norte, a baía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2 – Vista geral do Porto da Casa  

Nos primeiros 59,5 m a plataforma do cais tem cerca de 13,5 m de largura, nos últimos 18 m 

tem 21 m.  Este alargamento corresponde ao prolongamento que foi realizado no final da 

década de noventa do século passado.  
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Foi executado com recurso a dois caixotões de betão armado, colocados lado a lado. São 

dotados de uma saia, ao longo do perímetro da base, conseguida por prolongamento das 

paredes laterais, de forma a criar um espaço para preencher com betão, solidarizando os 

caixotões contra a superfície de fundação. 

Ao longo do lado exterior da plataforma do cais, existe um muro cortina, de secção transversal 

trapezoidal, com 2,5 m de altura. 

Os fundos de serviço do cais variam entre -1 m(ZH), junto à rampa, e -5 m(ZH), junto à 

extremidade ENE.  Esta batimetria permite a existência de dois cais com os seguintes fundos 

de serviço: 

▪ Cais -3 m(ZH): com 40 m de comprimento, desenvolvendo-se a partir da extremi-

dade NE do molhe-cais 

▪ Cais -1 m(ZH): com 35 m de comprimento, desenvolvendo-se entre o cais -3 m(ZH) 

e a rampa varadouro. 

A cota de coroamento do cais é de +3,35 m(ZH), de acordo com o desenho n.º 3/12, de Março 

de 2001, das Telas Finais da Empreitada de Reparação e Reabilitação do Porto da Casa (Ilha 

do Corvo) e dos Portos das Lajes e das Poças (Ilha das Flores), e +2,85 m(ZH), de acordo com 

o desenho n.º O.1360.00_PE_HM_001_0, de Fevereiro de 2009, do Projecto da Empreitada de 

Construção do Parque de Estacionamento para Embarcações a Seco no Porto da Casa, na Ilha 

do Corvo (empreitada não realizada).  

No lado exterior do molhe, existe uma protecção em talude, contida pelo alargamento da 

extremidade ENE, com manto de protecção em enrocamento, em toda a extensão, com 

excepção da parte final, junto à extremidade, onde foram utilizados tetrápodos de 40 t 

(Fotografia 3). 

A rampa varadouro, construída junto ao enraizamento do cais, é limitada pelo muro de suporte 

da rampa de acesso ao molhe-cais e por um esporão de estrutura vertical, em betão, com 2 m 

de largura.  Este esporão destina-se a proteger a estrutura da rampa e a conter o calhau rolado 

da praia que bordeja a falésia ao longo da baía. 

O porto dispõe de dez pequenos armazéns de aprestos, construídos encostados ao muro de 

protecção do lado exterior da rampa de acesso ao molhe-cais, entre as cotas +7,5 m(ZH) e 

+12,5 m(ZH) (ver Fotografia 7). 
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Fotografia 3 – Lado exterior da extremidade do molhe-cais  

A rampa de acesso ao molhe-cais, com pavimento em betão, tem 82 m de comprimento, 

largura variável entre 7 m e 14 m e a inclinação média de 13.5%. 

O porto dispõe de uma grua eléctrica fixa, para içar e colocar na água embarcações de 

pequeno porte, e uma grua automóvel, para movimentação de carga. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografia 4 – Vista geral do cais e do seu equipamento 
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3.2  ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS 

As infra-estruturas existentes apresentam algumas anomalias, em resultado da acção dos 

agentes naturais, nomeadamente, da agitação marítima. 

Essas anomalias são: 

▪ Degradação da protecção exterior do molhe-cais; 

▪ Desgaste do pavimento da rampa varadouro; 

▪ Erosão da falésia que limita parte da rampa de acesso ao porto. 

Nos parágrafos seguintes faz-se uma breve descrição destas anomalias. 

a) Degradação da protecção exterior do molhe-cais 

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil realizou, em Julho de 2011, uma inspecção 

ao molhe-cais, integrada no projecto de Observação Sistemática de Obras Marítimas da 

Região Autónoma dos Açores. 

De acordo com o relatório dessa inspecção12, o estado actual da obra e o estado de 

risco foram classificados conforme indicado no quadro seguinte (Quadro 3). 

QUADRO 3 – ESTADO ACTUAL E ESTADO DE RISCO DO MOLHE-CAIS 

TROÇO ZONA ESTADO ACTUAL ESTADO DE RISCO(a) 

Tronco 

Talude Exterior 4 2(b) 

Muro cortina 1 2(b) 

Cais 0 2(b) 

Cabeça 
Coroamento 2 1 

Cais 0 0 

(a) Avaliação efectuada apenas com base no estado actual da obra 
(b) Em função do estado em que se encontra o talude exterior 

 

                                                             

12  OBSERVAÇÃO SISTEMÁTICA DE OBRAS MARÍTIMAS DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 PORTO DA CASA – ILHA DO CORVO 
 Campanha de Observação Efectuada em 2011 

 LNEC, Dezembro de 2011 
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De acordo com os critérios de classificação adoptados pelo LNEC, os graus apontados 

para o estado actual da obra têm o seguinte significado: 

QUADRO 4 – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO ACTUAL 

GRAU DESCRIÇÃO 

0 O elemento encontra-se em bom estado 

1 O elemento encontra-se em bom estado, mas apresenta sinais pontuais de 
degradação ligeira 

2 O elemento encontra-se ligeiramente degradado 

3 O elemento encontra-se degradado 

4 O elemento encontra-se muito degradado 

5 O elemento encontra-se em ruína 

Os critérios de classificação adoptados para o estado de risco têm o significado indicado 

no Quadro 5. 

QUADRO 5 – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO DE RISCO 

GRAU DESCRIÇÃO 

0 Sem risco aparente 

1 Baixo risco 

2 Risco moderado 

3 Alto risco 

De acordo com estes critérios, o LNEC considera que o talude exterior do tronco do 

molhe-cais encontra-se muito degradado, que o coroamento da cabeça apresenta-se 

ligeiramente degradada e o muro cortina do tronco está em bom estado mas revela 

sinais pontuais de degradação ligeira. 

Por estas razões, o risco em que se encontra a estrutura do tronco do molhe-cais foi 

classificada com o grau 2, ou seja, risco moderado. 

De notar, no entanto, que, como é referido no relatório do LNEC, esta classificação se 

baseia numa única inspecção, sem ter em conta a evolução sofrida pela obra. 

O estado de degradação do talude exterior tem como consequência um aumento dos 

galgamentos, em resultado da maior exposição do muro exterior ao embate directo das 

ondas.  No entanto, como a estrutura do molhe-cais é vertical, constituída por dois 
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muros de aduelas justapostas, a estabilidade da obra não depende directamente da 

estabilidade da protecção exterior. 

A protecção exterior é constituída por um prisma de enrocamento de secção trapezoidal, 

encostado ao muro exterior do molhe, em toda a extensão desde o enraizamento até 

cerca de 30 m da cabeça.  Neste último troço a protecção é constituída por um prisma 

de tetrápodos de 40 t. 

Quer o troço em enrocamento, quer o troço da extremidade em tetrápodos, estão muito 

desgastados, com o enrocamento e alguns tetrápodos espalhados fora do perfil inicial da 

obra (Fotografias 5 e 6). 

 

Fotografia 5 – Protecção exterior em Julho de 2011 
[extraída do Relatório do LNEC] 

 

b) Desgaste do pavimento da rampa 

Como se referiu, a rampa varadouro está construída no lado interior do enraizamento do 

molhe-cais. 
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Fotografia 6 – Protecção exterior em Julho de 2011 
[extraída do Relatório do LNEC] 

 

Em resultado da difracção das ondas incidentes provocada pelo molhe-cais, o calhau 

rolado, que constitui a praia que debrua a base da falésia que contorna a baía, tem 

tendência a acumular-se sobre a rampa. 

A abrasão provocada pelo movimento constante do burgau, gerado pela incidência das 

ondas, originou um forte desgaste das lajes de betão que constituem o pavimento da 

rampa. 

O estado de degradação do pavimento, com muitos sulcos e grande irregularidade 

superficial, tornou a sua utilização impraticável. 

c) Erosão da falésia que limita a rampa de acesso ao porto 

A falésia que constitui o limite exterior da rampa de acesso ao porto é talhada em 

formações de natureza e resistência diversas, nomeadamente, tufos e escoadas lávicas 

(Fotografia 7). 
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Fotografia 7 – Imagem da falésia entre o largo e os armazéns de aprestos 

Na base desta falésia existem depósitos de blocos basálticos resultantes do desmonte 

da falésia, que a protegem parcial e temporariamente contra a investida do mar 

(Fotografia 8). 

No entanto, o desgaste destes depósitos, que se vai dando ao longo do tempo, e o 

consequente agravamento do espraiamento das ondas, dão origem à progressiva 

erosão e recuo da falésia. 

No início da rampa de acesso ao porto existe um troço, compreendido entre o largo de 

arranque da rampa e os armazéns de aprestos, e no próprio largo, onde a falésia não 

está protegida e onde são visíveis os efeitos da erosão marítima que precisa de ser 

sustida. 
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Fotografia 8 - Imagem da falésia entre o largo e os armazéns de aprestos 

 

Fotografia 9 - Imagem da falésia entre o largo e os armazéns de aprestos 
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3.3  CONDIÇÕES DE ABRIGO 

Para caracterização das condições de abrigo na área portuária, procedeu-se à propagação da 

agitação marítima a partir de profundidades intermédias, utilizando o modelo MIKE21 BW.  

Este modelo simula a propagação de ondas de pequeno período regulares ou irregulares, 

reproduzindo a maior parte dos fenómenos ligados à propagação das ondas em batimetrias 

complexas, nomeadamente o empolamento, a refracção, a difracção, a reflexão (total ou 

parcial), a rebentação, a dissipação de energia por atrito de fundo, e interacções não lineares 

onda-onda. 

O modelo resolve as equações de Boussinesq de conservação da massa e da quantidade de 

movimento, integradas na vertical. As equações incluem não-linearidades, e incluem o efeito da 

aceleração vertical (ou da curvatura das linhas de corrente) na dispersão da pressão. 

A Figura 24 mostra os domínios considerados para a propagação da agitação marítima até à 

linha de costa.  A discretização foi feita através de uma malha rectangular regular em 

diferenças finitas com Dx=Dy=2m de espaçamento entre nós de cálculo.  Na mesma figura 

estão localizados os pontos utilizados para a definição das condições de fronteira do modelo 

local, obtidas do modelo regional anteriormente definido.  A distribuição direccional que 

caracteriza o clima de agitação que define as condições de fronteira está representada na 

Figura 20. 

Com base nos resultados obtidos no modelo regional procedeu-se ao cálculo das 

características da agitação para os sectores SW, S15W, SE e E, para ondas incidentes com 

altura significativa de 3,0 m e períodos de pico de 12 s e 16 s.  

Da análise dos resultados do modelo regional verificou-se que a percentagem de ocorrência de 

ondas a 30 metros de profundidade com altura significativa superior a 3,0 m nos pontos P1 a 

P3 era inferior a 3,24%. 

As ondas irregulares impostas como condição de fronteira no modelo local correspondem à 

representação de um espectro do tipo Jonswap com γ=3.3 e parâmetros de forma σa=0.07 e 

σb=0.09.  Foi simulado um registo com 70 minutos de duração o que corresponde para as 

ondas de período de pico de 12 s a aproximadamente 350 ondas.  
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Figura 24 – Domínios de cálculo do modelo local e localização dos pontos (P1, P2 e P3) utilizados para a 
definição das condições de fronteira do modelo 

a) Domínio 1 (Rumos SW, S15W e SE);   b) Domínio 2 (Rumo E).  

a) 

b) 
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A avaliação das condições operacionais do porto foi feita através da análise dos índices de 

agitação em 7 pontos seleccionados junto da zona acostável do cais, cuja localização se 

mostra na Figura 25.  Os índices de agitação (I.a.) são calculados por: 

0

..
s

si

H

H
aI   

em que Hsi é a altura significativa para um dado ponto da malha local e Hs0 é a altura 

significativa da onda incidente na batimétrica -30 m(ZH). 

 

Figura 25 – Localização dos pontos de cálculo dos índices de agitação 

 

Nas Figuras 26 a 30 estão representados os índices de agitação no porto e na zona envolvente  

e no Quadro 6 os índices de agitação nos sete pontos indicados na Figura 25. 
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Figura 26 a) – Situação actual. Superfície livre 

Onda incidente na batimétrica -30 m(ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo SW. 

  

 

Figura 26 b) – Situação actual. Campos de Hs. 

Onda incidente na batimétrica -30 m(ZH):  Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo SW.  
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Figura 27 a) – Situação actual. Superfície livre.  

Onda incidente na batimétrica -30 m(ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo S15W. 

 

 

Figura 27 b) – Situação actual. Campos de Hs.  

Onda incidente na batimétrica -30 m(ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo S15W.  
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Figura 28 a) – Situação actual. Superfície livre.  

Onda incidente na batimétrica -30 m(ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo SE. 

 

 

Figura 28 b) – Situação actual. Campos de Hs.  

Onda incidente na batimétrica -30 m(ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo SE.  
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Figura 29 a) – Situação actual. Superfície livre.  

Onda incidente na batimétrica -30 m(ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo E. 

 

 

Figura 29 b) – Situação actual. Campos de Hs. 

Onda incidente na batimétrica -30 m(ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo E.  
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Figura 30 a) – Situação actual. Superfície livre. 

Onda incidente na batimétrica -30 m(ZH): Hs=3,0 m, Tp=16s, Rumo S15W. 

 

 

Figura 30 b) – Situação actual. Campos de Hs. 

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=16s, Rumo S15W.  
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Sector E Sector SE Sector S15W Sector SW

1 0.54 0.35 0.24 0.16

2 0.74 0.45 0.33 0.20

A1 0.99 0.61 0.48 0.28

A2 1.22 1.18 1.05 0.60

B1 1.46 1.08 1.09 0.65

B2 1.40 1.23 0.90 0.52

B3 1.20 1.32 0.98 0.64

QUADRO 6 – ÍNDICES DE AGITAÇÃO NO PORTO DA CASA NA SITUAÇÃO ACTUAL                 

Onda incidente na batimétrica -30 m(ZH):   Hs=3,0 m,  Tp=12s. 

 

 

 

 

 

As condições de operacionalidade foram avaliadas com base nas alturas de onda limite (Rita, 

1984)13 para uma embarcação de carga geral, com dimensões equivalentes à do navio Santa 

Iria (embarcação que faz a ligação entre a Ilha das Flores e a Ilha do Corvo), embora de maior 

tonelagem. Esses limites são os seguintes: 

- Onda de través até Hs = 0,8 m; 

- Onda de proa até Hs = 1,2 m. 

Tendo como base estes valores limite, calculou-se o número de dias por ano em que não são 

cumpridas as condições de operacionalidade.  O cálculo do número de dias em que a altura da 

onda ultrapassa os valores limite foi efectuado através da estimativa da altura de onda 

significativa correspondente na batimétrica -30 m, tendo em conta os índices de agitação 

calculados para o modelo local. 

Os resultados obtidos estão indicados nos Quadros 7 e 8 e a sua análise permite concluir que: 

▪ As condições de abrigo proporcionadas pelo molhe actual são muito limitadas para 

ondas dos sectores E e SE, com índices de agitação junto ao cais -3 m(ZH) variando 

entre 0,99, para agitação do sector E, e 0,28, para agitação do sector SW, e junto ao 

cais -1 m(ZH), variando entre 0,54 e 0,16, para as mesmas condições de agitação 

incidente; 

▪ Estas condições reflectem-se nos tempos de inoperacionalidade dos cais sendo, no 

cais -3 m(ZH), de 167 dias/ano, se se adoptar como limite Hs = 0,8 m, ou de 

76 dias/ano, se se adoptar como limite Hs = 1,2 m, e no cais -1 m(ZH), para as 

                                                             

13  DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DE PORTOS: OPERACIONALIDADE E SEGURANÇA DOS NAVIOS NOS CAIS .  

Marcos Rita, M. – Programa de Investigação, LNEC, Lisboa, Agosto de 1994 
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mesmas condições limite, a inoperacionalidade é de 53 ou 11 dias/ano, 

respectivamente. 

 

QUADRO 7 - CONDIÇÕES DE NÃO OPERACIONALIDADE, TENDO COMO BASE A ALTURA DE 

ONDA LIMITE DE 0,8 m  

Ponto Dias/ano 

1 53 

2 76 

A1 167 

A2 282 

B1 282 

B2 282 

B3 282 

 

QUADRO 8 - CONDIÇÕES DE NÃO OPERACIONALIDADE, TENDO COMO BASE A ALTURA DE 

ONDA LIMITE DE 1,2 m  

Ponto Dias/ano 

1 11 

2 53 

A1 76 

A2 247 

B1 247 

B2 187 

B3 268 
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4 . MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA 

4.1 CARGA MOVIMENTADA 

O transporte de mercadorias para o Corvo é assegurado pela empresa Mare Ocidental, Lda., 

que opera entre o Porto das Lajes, na Ilha das Flores, e o Porto da Casa. 

Na Figura 31 está representado o movimento de carga no Porto da Casa nos últimos dez anos, 

entre 2002 e 2011. 

 

Figura 31 – Movimento anual de carga na linha Flores/Corvo/Flores 

Após quatro anos de estabilidade no movimento de cargas, com valor próximo de 3 000 t, o 

movimento teve um crescimento muito forte, atingindo, em 2009, um pico com quase 11 000 t.  

A partir deste ano houve uma descida ligeira, em 2010, e depois mais acentuada, em 2011, 

ficando reduzida, neste ano, a cerca de 5 800 t. 

Estas fortes variações estão associadas à carga gerada por investimentos em infra-estruturas 

levadas a cabo pelo Governo Regional. 
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A carga movimentada tem três origens (Figura 32): 

▪ Carga Flores/Corvo/Flores; 

▪ Carga Flores/Corvo com origem nos portos da Região; 

▪ Carga Flores/Corvo com origem em portos do Continente. 

 

Figura 32 – Origem da carga movimentada no Porto da Casa 

À primeira parcela (carga Flores/Corvo/Flores) corresponde entre 60 e 90% da carga 

movimentada, seguindo-se a carga com origem nos portos da Região, com cerca de 10 a 35%.  

A carga com origem no Continente representa menos de 10% do movimento registado nos 

últimos dez anos. 

O navio utilizado pela Mare Ocidental no transporte entre as Flores e o Corvo é o Santa Iria 

(Fotografia 10), construído em 2002, com as seguintes características: 

▪ Comprimento fora a fora:  ........................................  22,7 m 

▪ Boca:  ..........................................................................  6,2 m 

▪ Calado:  .......................................................................  2,9 m 
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Fotografia 10 – Navio Santa Iria 

O número anual de viagens realizado entre 2002 e 2011 variou entre 73 e 113, com mínimos 

mensais entre 3 e 5 viagens e máximos mensais entre 9 e 16 (Figura 33). 

 

Figura 33 – Número de viagens realizado pelo navio Santa Iria entre 2002 e 2011 



 
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, OPERACIONAL E ORÇAMENTAL DO PROLONGAMENTO DO CAIS COMERCIAL  
DO PORTO DA CASA, ILHA DO CORVO 53 
Abril, 2012 

 WW Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, S.A.  

4.2 PASSAGEIROS 

O transporte de passageiros por via marítima foi assegurado, durante muitos anos, pela Mare 

Ocidental, com o navio que fazia o transporte das mercadorias.  Há poucos anos, a Atlantico 

Line pôs ao serviço do transporte de passageiros o navio Ariel (Fotografia 11), construído em 

2008, com as seguintes características: 

▪ Comprimento fora a fora:  .............................  11,8 m 

▪ Boca:  .............................................................  4,0 m 

▪ Calado:  ..........................................................  0,8 m 

▪ Capacidade: ...................................................  12 passageiros 

▪ Velocidade de serviço  ..................................  22 nós 

 

Fotografia 11 – Navio Ariel 

Durante o Inverno, sempre que as condições de mar o permitem, a empresa garante duas 

deslocações diárias, três dias por semana.  No Verão são realizadas duas viagens diárias e, 

em alguns dias, quatro viagens. 
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4.3 PESCAS 

O pescado descarregado no Porto da Casa, nos últimos dez anos, comercializado pela 

LOTAÇOR, está indicado na Figura 34. 

 

Figura 34 – Pescado descarregado no Porto da Casa comercializado pela LOTAÇOR 

A frota de pesca sedeada no Porto da Casa é constituída por nove embarcações com as 

características indicadas no Quadro 9. 

QUADRO 9 – EMBARCAÇÕES DE PESCA SEDEADAS NO PORTO DA CASA 

 

 

 

 

 

 

 

Embarcação 
Comprimento fora a fora 

(m) 
Calado                                       

(m) 
Arqueação Bruta  

Baía do Corvo 7,20 1,40 3,40 

Belladona 6,75 0,62 1,20 

Eros 5,65 0,65 1,01 

Estrela do Corvo 7,20 1,00 2,39 

Gotimar 7,20 1,00 2,39 

Iasalde 8,00 0,90 2,65 

Juliana 6,90 1,20 2,91 

Luzimar 7,00 1,10 2,64 

Senhora dos Milagres 7,20 1,00 2,39 
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4.4 RECREIO NÁUTICO E ACTIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS 

Existem cinco empresas na Ilha das Flores dedicadas a actividades marítimo-turísticas 

(Quadro 10).  Já existiu uma empresa semelhante no Corvo (Nauticorvo), que entretanto 

cessou a sua actividade). 

QUADRO 10 – EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES MARÍTIMO TURÍSTICAS                          

NAS ILHAS DAS FLORES E CORVO 

 

 

 

 

 

 

Estas empresas organizam para além de passeios turísticos, mergulho, pesca desportiva, 

viagens entre as Flores e o Corvo. 

De acordo com informações recolhidas localmente existem sedeadas no Corvo cerca de dez 

embarcações de recreio, sendo uma de casco semirrígido, e as restantes de casco de fibra.  A 

embarcação maior tem cerca de 7,2 m de comprimento. 

 

 

Empresa Sede 

Elisário Cristino Henriques Serpa 

Santa Cruz das Flores 
Mareocidental 

Toste Mendes 

Zagaiaflores 

FloresPesca Lajes das Flores 
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5 . PROBLEMAS QUE AFECTAM O PORTO 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para além dos problemas já enunciados, designadamente, as deficientes condições de abrigo e 

o estado de conservação das obras, o Porto da Casa enferma de outros problemas, 

nomeadamente: 

▪ Áreas em terra de apoio aos cais reduzidas; 

▪ Condições de segurança deficientes, resultantes da não separação dos sectores 

portuários e das limitações das áreas disponíveis; 

▪ Fundos de serviço insuficientes para o navio Santa Iria, quendo a maré está baixa e a 

agitação marítima obriga a recuar o navio. 

Nos parágrafos seguintes faz-se uma breve descrição de cada um dos problemas. 

 

5.2 CONDIÇÕES DE ABRIGO 

Como se referiu atrás, a bacia molhada do porto está muito desabrigada (Fotografias 12 e 13). 

Esta situação resulta das seguintes razões: 

▪ A baía onde o porto foi construído é muito aberta e exposta à agitação marítima; 

▪ O comprimento do molhe-cais é pequeno. 

As condições de abrigo existentes junto aos cais só permitem garantir a sua utilização em cerca 

de 40% do tempo. 

Atendendo a que o Porto da Casa é a única infra-estrutura portuária da Ilha do Corvo que 

recebe navios comerciais, esta taxa de inoperacionalidade mão é aceitável. 

Com estas condições de abrigo, a aleatoriedade da agitação marítima incidente poderá 

provocar longo períodos de inoperacionalidade, com consequências na segurança e bem estar 

da população. 
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Fotografia 12 – Imagem de um temporal de média intensidade  

 

Fotografia 13 - Imagem de um temporal  
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A falta de condições de abrigo acarreta, também, a necessidade de varar todas as 

embarcações sedeadas no porto em grande parte do ano, com custos acrescidos para as 

actividades a que estão dedicadas e com exigências de espaço em terra que não podem ser 

satisfeitas de forma adequada pelas obras existentes. 

Considera-se, por isso, indispensável melhorar as condições de abrigo do porto, de forma a 

aumentar a sua segurança e operacionalidade. 

 

5.3 ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS OBRAS 

Como se referiu atrás, as obras existentes apresentam algumas anomalias estruturais, em 

resultado da acção dos agentes naturais, nomeadamente, da agitação marítima. 

Essas anomalias são: 

▪ Desgaste da protecção exterior do molhe-cais; 

▪ Desgaste do pavimento da rampa varadouro; 

▪ Erosão da base da falésia sobre a qual se desenvolve a rampa de acesso ao porto. 

A protecção exterior do molhe-cais, constituída, em grande parte, por um prisma de 

enrocamento, de secção trapezoidal, e, junto à cabeça, por um prisma de tetrápodos de 40 t, 

encostados à estrutura do molhe-cais, apresenta algum desgaste, com espalhamento do 

enrocamento e dos tetrápodos para fora do perfil de projecto. 

Com este espalhamento, a superfície vertical da estrutura do molhe está mais exposta à 

agitação marítima, sendo, por isso, mais facilmente galgada e, também, mais vulnerável ao 

embate das ondas. 

A reabilitação e reforço da protecção exterior são, por estas razões, necessárias. 

O desgaste do pavimento da rampa varadouro, em resultado da abrasão, provocada pelo 

burgau posto em movimento pela agitação marítima, originou grande irregularidade do 

pavimento e a consequente inoperacionalidade da rampa. 

As funções da rampa, de alagem e lançamento à água das embarcações, passaram a ser 

realizadas com recurso a uma grua eléctrica fixa, instalada no cais -1 m(ZH). 
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A reabilitação da rampa não é, por isso, indispensável.  A existência, no porto, de uma grua 

automóvel, da Portos dos Açores, S.A., poderá colmatar eventuais falhas da grua eléctrica. 

A erosão da base da falésia que limita a rampa de acesso ao porto, embora ainda não se 

apresente como uma situação de perigo eminente, indicia a possibilidade de virem a ocorrer 

deslizamentos associados ao desmonte da escoada basáltica que suporta a estrada. 

Com efeito, parece existir, sob esta escoada, a erosão da formação inferior, de que se 

desconhece a profundidade e extensão (ver Fotografia 8). 

Deverá ser realizada uma inspecção detalhada da base da falésia de forma a determinar a 

gravidade da erosão e a premência da realização de trabalhos de protecção. 

 

5.4 ÁREA TERRESTRE DE APOIO 

Como se referiu atrás, o Porto da Casa é constituído por um molhe-cais e uma rampa 

varadouro. 

A área terrestre portuária é constituída pelas seguintes áreas parcelares: 

▪ Plataforma adjacente aos cais:  ..................................................  1 255 m2 

▪ Rampa de acesso ao porto: ........................................................  580 m2 

As deficientes condições de abrigo obrigam a que as embarcações sedeadas no porto não 

possam permanecer em flutuação, sendo estacionadas em terra (ver Fotografia 12).  Tendo em 

conta o número de embarcações existente (nove de pesca e dez de recreio, para além do Ariel) 

e as suas dimensões, a área mínima necessária para o seu estacionamento em terra, se fosse 

possível colocadas lado a lado, é de aproximadamente 600 m2. 

Atendendo a que a área disponível na rampa de acesso ao porto, aquela cuja ocupação menor 

perturbação provocará nas operações portuárias, é de 250 m2, o estacionamento das embarca-

ções a seco obriga a ocupar parte da plataforma do cais, como se constata na Fotografia 14.  

Esta situação, conjugada com o estacionamento das viaturas que aqui se verifica, transforma 

as descargas em operações muito pouco seguras e de baixo rendimento. 

Considera-se, por isso, indispensável ampliar a área terrestre de apoio. 
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Fotografia 14 – Ocupação da plataforma do cais  

 

5.5 ORGANIZAÇÃO PORTUÁRIA 

Os dois cais existentes, o cais -1 m(ZH), com 35 m de comprimento, e o cais -3 m(ZH), com 

40 m, são utilizados por todos os sectores de tráfego, designadamente, comércio, pesca, 

actividades marítimo-turísticas e recreio náutico. 

As necessidades operacionais e as medidas de segurança que cada um destes sectores exige 

são distintas e, em certos casos, incompatíveis. 

O estacionamento de várias embarcações simultaneamente, de sectores diferentes, por vezes, 

por falta de frente de acostagem disponível, de braço dado, cria condições de insegurança para 

as operações portuárias e para os utentes do porto (Fotografia 15). 

Esta situação, conjugada com a exiguidade da área terrestre de apoio e com a indisciplina de 

utilização das áreas portuárias, pode dar origem a acidentes graves. 
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Considera-se, por isso, aconselhável, a separação total dos sectores portuários, ou, pelo 

menos, dos que, pelas suas necessidades operacionais, equipamento utilizado e tráfego 

gerado, mais divergem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 15 – Imagem da ocupação dos cais  
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6 . SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS QUE AFECTAM O PORTO 

6.1 EXPANSÃO DA ÁREA TERRESTRE DE APOIO 

6.1.1 Considerações gerais 

A expansão da área terrestre de apoio é uma necessidade prioritária, dado que isso permitiria 

eliminar ou, pelo menos, minimizar o congestionamento da plataforma de apoio dos cais, com 

repercussões directas na melhoria da operacionalidade destes e na segurança das operações. 

Analisaram-se duas soluções para a expansão da área terrestre: 

▪ O alargamento parcial da plataforma do cais e da rampa de acesso ao porto 

(Solução 1); 

▪ A criação de um terrapleno no interior do porto, conquistando terrenos ao mar 

(Solução 2). 

Nos pontos seguintes faz-se uma breve descrição destas soluções e a sua análise 

comparativa. 

 

6.1.2 Solução 1 – Alargamento parcial da plataforma do cais e da rampa de acesso ao porto 

Esta solução foi proposta pela LOTAÇOR para criar espaço para o estacionamento de 14 

embarcações de pesca. 

Tem por base um terrapleno de forma triangular, em planta, com cerca de 80 m de 

comprimento na base e 18 m de altura, do triângulo. A área deste terrapleno é de 680 m2 

(Desenho n.º 3 e Figura 35). 

É criado demolindo o muro cortina entre os armazéns de aprestos e cerca da meia distância do 

cais -1 m(ZH) e construindo um novo muro cortina ao longo da base do triângulo. 

 

 



 
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, OPERACIONAL E ORÇAMENTAL DO PROLONGAMENTO DO CAIS COMERCIAL  
DO PORTO DA CASA, ILHA DO CORVO 63 
Abril, 2012 

 WW Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, S.A.  

 

Figura 35 – Expansão da área terrestre de apoio (Solução 1) 

O Projecto desta solução14 admitia que a área onde este terrapleno seria construído “encontra-

se a cotas entre +4 e +1 m(ZH) sendo, para o efeito, necessário demolir o muro-cortina 

existente, remover o material do talude de protecção aí implantado, e proceder ao enchimento 

e pavimentação desta”. 

Esta solução “exigirá o deslocamento da actual protecção marítima para profundidades 

superiores”. Esta “estrutura de protecção tipo mista, deverá ser constituída por um muro-cortina 

e uma protecção em talude de enrocamento classificado, e protecção do prisma de fundação 

efectuada com a mesma gama de enrocamentos”. 

Na empreitada a que se refere o Projecto que se tem vindo a citar, “apenas inclui a construção 

do muro-cortina, ficando para uma fase ulterior a construção da referida protecção em talude de 

enrocamento”. 

Para além disso, como o muro cortina actual serve de apoio à rede de iluminação do porto, esta 

solução exige a execução de alguns trabalhos complementares, nomeadamente, a remoção e 

relocação de duas colunas de iluminação e a reconstrução da rede afectada. 

                                                             

14  EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO PARA EMBARCAÇÕES A SECO NO PORTO DA CAS, NA ILHA DO 
CORVO 

Peças do Procedimento, Volume 3 – Projecto de Execução, Março de 2009 
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O Projecto estabelece que o novo “muro-cortina deverá ser betonado contra o terreno, cuja 

linha desenhada nos perfis é meramente indicativa, devendo o muro ficar, independentemente 

das cotas do terreno referidas no projecto, inserido na rocha no mínimo 0,50 m”. 

O muro, para além disso, deverá ser chumbado na rocha com pares de chumbadouros de 

Ø 20 mm, afastados de 1,5 m, com 1,5 m de comprimento, sendo 0,75 m chumbados na rocha 

e 0,75 m inseridos no betão do muro. 

O custo estimado desta intervenção é de € 1 250 000,00. 

 

6.1.3 Solução 2 - Criação de um terrapleno no interior do porto 

Nesta solução a expansão da área terrestre de apoio é conseguida com a criação de um 

terrapleno no interior do porto, junto ao enraizamento do molhe-cais. 

No Desenho n.º 4 e na Figura 36 apresenta-se uma proposta de configuração do terrapleno.  É 

limitado e protegido por uma retenção com traçado em planta curvo, de forma a permitir o maior 

ganho possível da área, garantindo, simultaneamente, que as ondas reflectidas não incidem 

sobre os cais. 

A área do terrapleno representado é de 2 500 m2. 

Tendo em vista garantir a segurança contra os galgamentos, a cota do terrapleno é superior à 

da plataforma dos cais.  Admitiu-se, nesta fase, considerando as actuais condições de abrigo, 

que esta cota seria +5 m(ZH), cerca de 2 m acima da cota dos cais. 

Para permitir o acesso ao terrapleno, propõe-se a eliminação da rampa varadouro actual.  Em 

alternativa, se se pretender manter a rampa, terá que ser feita a demolição de parte do morro 

sobranceiro à rampa. 

O terrapleno será construído com material de aterro, que será contido e protegido por uma 

retenção de secção transversal trapezoidal, em enrocamento (Figura 37).  O núcleo desta 

retenção é em enrocamento de todo o tamanho e o talude exterior é protegido por um manto de 

enrocamento seleccionado.  Para fazer a separação entre o enrocamento e o material de aterro 

é interposta uma manta geotêxtil, colocada sobre o talude interior do núcleo, e construído um 

muro de betão, encimando a retenção. 

 



 
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, OPERACIONAL E ORÇAMENTAL DO PROLONGAMENTO DO CAIS COMERCIAL  
DO PORTO DA CASA, ILHA DO CORVO 65 
Abril, 2012 

 WW Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Expansão da área terrestre de apoio (Solução 2) 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Expansão da área terrestre de apoio (Solução 2).  Retenção do terrapleno – secção tipo. 
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Esta solução pode ser complementada com a construção de um cais dedicado à pesca e, 

eventualmente, às actividades marítimo-turísticas, onde poderia ser colocada a grua que 

actualmente está instalada no cais -1 m(ZH).   

Na Figura 38 representa-se uma solução para este cais.  É conseguido à custa da construção 

de uma ponte-cais, de estrutura fechada, contínua, implantada de forma a proporcionar 

condições de abrigo pelo menos iguais às existentes no cais -1 m(ZH).  Esta implantação, no 

entanto, tem de ser objecto de estudos de agitação, em modelo matemático, para minimizar 

eventuais reflexões das ondas sobre o cais comercial. 

 

Figura 38 - Expansão da área terrestre de apoio (Solução 2), complementada com um cais de apoio 
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O custo de cada uma destas soluções é o seguinte: 

▪ Solução 2  ............................................................................................  € 1 650 000,00 

▪ Solução 2, complementada com um cais de apoio  .........................  € 2 450 000,00 

 

6.1.4 Análise comparativa das soluções encaradas 

As soluções encaradas têm, cada uma delas, vantagens e inconvenientes.  Analisando 

comparativamente as virtualidades e limitações das duas soluções, as vantagens da Solução 1, 

relativamente à Solução 2, são as seguintes: 

▪ Altera pouco a configuração do porto, tendo, por isso, um impacte na paisagem 

reduzido; a Solução 2, por criar um novo espaço portuário, numa zona onde 

actualmente existe uma praia de calhau rolado, tem maior impacto, embora, como fica 

na base da falésia sobranceira ao porto e visível somente de poucos locais, o impacte 

na paisagem não é muito elevado; 

▪ A ocupação da área marítima exterior ao molhe-cais é reduzida e desenvolve-se a 

cotas entre +1 e +4 m(ZH), de acordo com o Projecto respectivo, pelo que o impacte 

nos ecossistemas costeiros é muito limitado;  pelo contrário, a Solução 2 ocupa uma 

maior área molhada, embora numa zona de calhau rolado já afectada pelo porto; 

▪ O custo estimado da obra é mais reduzido, embora haja que acrescentar ao valor 

estimado, o custo da construção da protecção exterior, que, como se referiu, não faz 

parte da solução projectada, e, eventualmente, o custo do aprofundamento da base do 

muro-cortina admitida no Projecto, para atingir as cotas da rocha onde a obra teria de 

ser fundada. 

Pelo contrário, a Solução 2 apresenta as seguintes vantagens relativamente à Solução 1: 

▪ A área disponibilizada é francamente superior (2 500 m2 contra 680 m2), sendo a área 

da Solução 1 claramente inferior às necessidades; 

▪ A eventual expansão, no futuro, é possível e com custos menores, dado que a 

expansão da Solução 1 obriga a que o alargamento do terrapleno se faz a maiores 

profundidades e em zona muito exposta à agitação marítima; 

▪ Permite fazer a separação dos sectores portuários, dedicando o novo terrapleno à 

pesca, recreio náutico e actividades marítimo-turísticas, principalmente se o terrapleno 

for complementado com a construção de um cais dedicado a estes sectores; 
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▪ As condições de segurança contra os galgamentos são melhores, em virtude do 

terrapleno da Solução 2 estar construído ao abrigo do molhe-cais e por se poder situar 

a cotas superiores e independentes das das obras existentes; 

▪ Dispõe de condições de utilização mais fáceis, dado que o pavimento é horizontal, 

enquanto o da Solução 1 ter uma inclinação de cerca de 6%. 

 

6.2 PROLONGAMENTO DO MOLHE-CAIS 

6.2.1 Descrição da solução 

Com o prolongamento do molhe-cais pretende-se minimizar algumas das limitações existentes, 

nomeadamente: 

▪ Melhorar as condições de abrigo; 

▪ Ampliar a frente de acostagem; 

▪ Contribuir para a separação dos sectores portuários. 

No Desenho n.º 5 e na Figura 39 apresenta-se uma solução em que se prevê o prolongamento 

do molhe-cais em quarenta metros. 

Atendendo à natureza rochosa do fundo do mar no local, a solução estrutural proposta é 

idêntica à solução adoptada no prolongamento do molhe-cais realizado no final da década de 

noventa do século passado.  É constituída por caixotões de betão armado fundados sobre o 

fundo rochoso, depois de limpo e regularizado, e a ele solidarizado com recurso à betonagem 

do espaço entre as paredes perimetrais e o fundo, criado pelo prolongamento, para além da 

base dos caixotões, destas paredes (Figura 40). 

Os caixotões são pré-fabricados numa doca, transportados em flutuação e afundados no local, 

com recurso ao enchimento com água, por forma a permitir fazer correcções de implantação.  

Após definitivamente implantados, os caixotões são cheios com betão, as células exteriores, e 

com enrocamento, as interiores.   

Ligando cada par de caixotões é construída uma superstrutura em betão armado.  No lado 

exterior, virado a sul, sobre esta superstrutura, será construído o muro-cortina com cerca de 

2,5 m de altura, idêntico ao existente, de forma a dar-lhe continuidade. 
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A plataforma adjacente ao cais tem 25,75 m de largura, idêntica à da cabeça do molhe-cais 

actual.  No canto SE da nova extremidade do molhe-cais será colocado o farolim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – Prolongamento do molhe-cais em 40 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Prolongamento do molhe-cais em 40 metros. Secção transversal tipo 
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Com este prolongamento o Porto da Casa ficaria dotado de uma frente de acostagem com as 

seguintes cotas de serviço: 

▪ cotas inferiores a -5 m(ZH)  ......................................................  40 m 

▪ entre -5 m(ZH) e -3 m(ZH)  .......................................................  40 m 

▪ entre -3 m(ZH) e -1 m(ZH)  .......................................................  35 m 

Com este novo cais a actual limitação de operação do navio Santa Iria, que tem 2,9 m de 

calado, em situações de marés baixas, fica eliminada. 

Complementarmente deverá fazer-se a dragagem de todos os blocos de pedra existentes ao 

longo dos cais e das respectivas bacias de manobra, de forma a eliminar-se eventuais 

condicionamentos à plena utilização da frente de acostagem.  

É indispensável fazer um levantamento hidrográfico detalhado de toda a área para permitir 

avaliar este trabalho. 

Os custos do prolongamento do molhe-cais e das dragagens estimam-se em € 6 500 000,00. 

 

6.2.2 Condições de abrigo 

Para caracterização das novas condições de abrigo na área portuária, procedeu-se à 

propagação da agitação marítima a partir de profundidades intermédias, utilizando o modelo 

MIKE21 BW, já atrás utilizado para a caracterização das condições actuais.  

Com base nos resultados obtidos no modelo regional procedeu-se ao cálculo das 

características da agitação para os sectores SW, S15W, SE e E, para ondas incidentes com 

altura significativa de 3,0 m e períodos de pico de 12 s e 16 s.  

Nas Figuras 42 a 46 estão representados os índices de agitação no porto e na zona envolvente  

e no Quadro 11 os índices de agitação nos pontos 1 a A2 indicados na Figura 41. 
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Sector E Sector SE Sector S15W Sector SW

1 0.48 0.37 0.27 0.20

2 0.61 0.45 0.30 0.20

A1 0.78 0.50 0.34 0.21

A2 0.81 0.81 0.45 0.25

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Localização dos pontos de cálculo dos índices de agitação 

 

QUADRO 11 – ÍNDICES DE AGITAÇÃO NO PORTO DA CASA COM PROLONGAMENTO DO 

MOLHE-CAIS EM 40 METROS                                                                                                                    

Onda incidente na batimétrica -30 m(ZH):   Hs=3,0 m,  Tp=12s. 

 

 

 

 

As novas condições de operacionalidade foram avaliadas com base nas alturas de onda limite 

anteriormente utilizadas para a avaliação das condições na situação actual, para uma 

embarcação de carga geral.  

Tendo como base esses valores limite, calculou-se o número de dias por ano em que não são 

cumpridas as condições de operacionalidade.  O cálculo do número de dias em que a altura da 

onda ultrapassa os valores limite foi efectuado através da estimativa da altura de onda 

significativa correspondente na batimétrica -30 m, tendo em conta os índices de agitação 

calculados para o modelo local. 

Os resultados obtidos estão indicados nos Quadros 12 e 13 e a sua análise permite concluir 

que: 
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▪ As condições de abrigo proporcionadas pelo molhe-cais prolongado de 40 m 

continuam a ser limitadas para ondas dos sectores E e SE, com índices de agitação 

junto ao cais -3 m(ZH) variando entre 0,78, para agitação do sector E, e 0,21, para 

agitação do sector SW, e junto ao cais -1 m(ZH), variando entre 0,48 e 0,20, para as 

mesmas condições de agitação incidente;   

▪ comparando estes resultados com os da situação actual, indicados no Quadro 5, 

verifica-se, no entanto, que há uma melhoria geral das condições de abrigo, maior 

para os rumos entre SE e E, onde os índices reduzem cerca de 20%; 

▪ Estas condições reflectem-se nos tempos de inoperacionalidade dos cais sendo, no 

cais -3 m(ZH), de 82 dias/ano, se se adoptar como limite Hs = 0,8 m, ou de 

53 dias/ano, se se adoptar como limite Hs = 1,2 m, e no cais -1 m(ZH), para as 

mesmas condições limite, a inoperacionalidade é de 58 ou 11 dias/ano, 

respectivamente;   

▪ estes valores, quando comparados com os da situação actual (Quadros 6 e 7) revelam 

que há uma nítida melhoria da operacionalidade do cais a -3 m(ZH), com uma redução 

dos dias de inoperacionalidade entre 50% e 30% para os limites Hs = 0,8 m e 

Hs = 1,2 m, respectivamente;  no cais -1 m(ZH) e considerando os mesmos limites de 

altura de onda, as condições de inoperacionalidade são idênticas às actuais; 

▪ no novo cais -5 m(ZH), os dias de inoperacionalidade são de 161 dias/ano, se se 

adoptar como limite Hs = 0,8 m, ou de 76 dias/ano, se se adoptar como limite 

Hs = 1,2 m, condições semelhantes às existentes no cais -3 m(ZH) actualmente. 

 

QUADRO 12 - INOPERACIONALIDADE DOS CAIS COM O MOLHE-CAIS COM PROLONGAMENTO 

DE 40 m, TENDO COMO BASE A ALTURA DE ONDA LIMITE DE 0,8 m  

Ponto Dias/ano 

1 58 

2 76 

A1 82 

A2 161 
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QUADRO 13 - INOPERACIONALIDADE DOS CAIS COM O MOLHE-CAIS COM PROLONGAMENTO 

DE 40 m, TENDO COMO BASE A ALTURA DE ONDA LIMITE DE 1,2 m  

Ponto Dias/ano 

1 11 

2 51 

A1 53 

A2 76 

 

Do que se acaba de expor pode-se concluir que esta solução: 

▪ melhora significativamente as condições de abrigo junto ao cais utilizado actualmente 

pelo Santa Iria, reduzindo para cerca de 40% o número de dias em que o cais está 

inoperacional; 

▪ aumenta o comprimento da frente de acostagem em cerca de 50%, permitindo garantir 

maior separação dos sectores portuários; 

▪ amplia a plataforma de apoio dos cais dedicados ao sector comercial, com reflexos 

muito positivos no rendimento e segurança das operações de descarga e carga dos 

navios; 

▪ permite a eventual futura expansão do porto, quer prolongando o molhe-cais, quer 

construindo um molhe complementar de abrigo (contra-molhe), enraizado no lado 

norte da baía, de forma a criar uma bacia mais abrigada que permita o estacionamento 

em flutuação das embarcações sedeadas no porto. 

 



 
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, OPERACIONAL E ORÇAMENTAL DO PROLONGAMENTO DO CAIS COMERCIAL  
DO PORTO DA CASA, ILHA DO CORVO 74 
Abril, 2012 

 WW Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, S.A.  

 

Figura 42 a) – Prolongamento do molhe-cais. Superfície livre.  

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo SW. 

 

 

Figura 42 b) – Prolongamento do molhe-cais. Campos de Hs. 

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo SW. 
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Figura 43 a) – Prolongamento do molhe-cais. Superfície livre.  

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo S15W. 

 

 

Figura 43 b) – Prolongamento do molhe-cais. Campos de Hs. 

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo S15W. 
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Figura 44 a) – Prolongamento do molhe-cais. Superfície livre.  

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo SE. 

 

 

Figura 44 b) – Prolongamento do molhe-cais. Campos de Hs.  

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo SE. 
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Figura 45 a) – Prolongamento do molhe-cais. Superfície livre. 

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo E. 

 

 

Figura 45 b) – Prolongamento do molhe-cais. Campos de Hs. 

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo E. 
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Figura 46 a) – Prolongamento do molhe-cais Superfície livre.  

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=16s, Rumo S15W. 

 

 

Figura 46 b) – Prolongamento do molhe-cais Campos de Hs.  

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=16s, Rumo S15W. 
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6.3 CONSTRUÇÃO DE UM NOVO CAIS E RAMPA RO-RO 

6.3.1 Descrição da solução 

Com esta solução, que consiste na construção de um novo cais, com a frente de acostagem 

desalinhada com a actual, de forma a aproveitar o recesso criado para a instalação de uma 

rampa para navios ferry e roll on-roll off (ro-ro) pretende-se: 

▪ Melhorar as condições de abrigo; 

▪ Ampliar a frente de acostagem; 

▪ Contribuir para a separação dos sectores portuários; 

▪ Criar condições para servir os navios ferry que asseguram as ligações inter-ilhas 

durante o verão. 

No Desenho n.º 6 e na Figura 47 apresenta-se uma solução em que se prevê o prolongamento 

do molhe-cais em cento e quarenta metros.  Este prolongamento é feito desalinhando a nova 

frente de acostagem em relação à actual em 22 m, de forma a possibilitar a construção de uma 

rampa para os navios ferry e ro-ro idêntica às que foram ou estão a ser construídas em grande 

parte dos portos comerciais da Região, designadamente, Porto das Lajes (Flores), Porto de S. 

Roque (Pico), Porto das Velas (S. Jorge), Porto da Praia (Graciosa) e Porto de Vila do Porto 

(Santa Maria). 

A solução estrutural proposta para o prolongamento do molhe-cais indicado é semelhante à 

proposta para o prolongamento do molhe-cais atrás descrita (ver 6.2.1).  A única diferença é na 

largura dos caixotões, que nesta solução têm 30 m, mais largos que os descritos atrás, em 

virtude de serem implantados em maiores profundidades e sujeitos a ondas de maior altura. 

A plataforma adjacente ao novo cais tem 27,90 m de largura.  No canto SE da nova 

extremidade do molhe-cais será colocado o farolim. 

A rampa tem a largura de 22 m e a frente à cota +2,60 m(ZH), fazendo-se a transição para a 

cota da plataforma, a +3.35 m(ZH), com as inclinações preconizadas na Norma ISO 6 812, ou 

seja, no primeiro metro de desenvolvimento transversal a rampa terá 16,5% de inclinação, nos 

quatro metros seguintes a inclinação será de 12,5%, passando depois a uma inclinação de 10% 

até encontrar a cota da plataforma. 
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Figura 47 - Construção de um novo cais e rampa ro-ro 

 

Com este prolongamento o Porto da Casa ficaria dotado de uma frente de acostagem com as 

seguintes cotas de serviço: 

▪ entre -8 m(ZH) e -6 m(ZH)  .......................................................  140 m 

▪ entre -5 m(ZH) e -3 m(ZH)  .......................................................  40 m 

▪ entre -3 m(ZH) e -1 m(ZH)  .......................................................  35 m 

A operacionalidade desta solução depende da criação, por dragagem, de uma bacia de 

manobra e de um canal de acesso à cota -7 m(ZH).  A bacia de manobra é exterior ao porto, 

com 240 m de diâmetro, e o acesso dos navios ao cais faz-se em marcha à ré através de um 

canal com 70 m de largura. 

O custo desta solução está estimado em € 23 500 000,00, com as seguintes duas parcelas: 

▪ construção do novo cais ........................................... € 21 000 000,00 

▪ dragagem da bacia de manobra  ...............................  € 2 500 000,00 

 

6.3.2 Condições de abrigo 

Para caracterização das condições de abrigo na área portuária correspondentes a esta 

solução, procedeu-se à propagação da agitação marítima a partir de profundidades 
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intermédias, utilizando o modelo MIKE21 BW, já atrás utilizado para a caracterização das 

condições actuais e das condições conseguidas com o prolongamento do molhe-cais em 40 m.  

Procedeu-se ao cálculo das características da agitação para os sectores SW, S15W, SE e E, 

para ondas incidentes com altura significativa de 3,0 m e períodos de pico de 12 s e 16 s, 

condições semelhantes às adoptadas nas outras duas simulações anteriores.  

Nas Figuras 49 a 53 estão representados os índices de agitação no porto e na zona envolvente  

e no Quadro 14 os índices de agitação nos sete pontos indicados na Figura 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Localização dos pontos de cálculo dos índices de agitação 

 

QUADRO 14 – ÍNDICES DE AGITAÇÃO NO PORTO DA CASA COM PROLONGAMENTO DO 

MOLHE-CAIS EM 140 METROS                                                                                                                    

Onda incidente na batimétrica -30 m(ZH):   Hs=3,0 m,  Tp=12s. 

Sector E Sector SE Sector S15W Sector SW

1 0.50 0.43 0.23 0.20

2 0.69 0.55 0.26 0.22

A1 0.76 0.53 0.26 0.20

A2 0.67 0.51 0.22 0.18

B1 1.07 0.81 0.34 0.26

B2 0.96 0.73 0.29 0.21

B3 1.14 0.79 0.38 0.30  
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As condições de operacionalidade foram avaliadas com base nas alturas de onda limite 

anteriormente utilizadas, considerando uma embarcação de carga geral.  

 

 

Figura 49 a) – Construção de um novo cais e rampa. Superfície livre 

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo SW. 

 

 

Figura 49 b) – Construção de um novo cais e rampa. Campos de Hs 

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo SW. 
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Figura 50 a) – Construção de um novo cais e rampa. Superfície livre. 

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo S15W. 

 

 

Figura 50 b) – Construção de um novo cais e rampa. Campos de Hs. 

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo S15W. 
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Figura 51 a) – Construção de um novo cais e rampa. Superfície livre. 

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo SE. 

 

 

Figura 51 b) – Construção de um novo cais e rampa. Campos de Hs. 

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo SE. 
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Figura 52 a) – Construção de um novo cais e rampa. Superfície livre. 

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo E. 

 

 

Figura 52 b) – Construção de um novo cais e rampa. Campos de Hs.  

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=12s, Rumo E. 
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Figura 53 a) – Construção de um novo cais e rampa. Superfície livre. 

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=16s, Rumo S15W. 

 

 

Figura 53 b) – Construção de um novo cais e rampa. Campos de Hs. 

Onda incidente na batimétrica -30 m (ZH): Hs=3,0 m, Tp=16s, Rumo S15W. 
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Tendo como base esses valores limite, calculou-se o número de dias por ano em que não são 

cumpridas as condições de operacionalidade.  O cálculo do número de dias em que a altura da 

onda ultrapassa os valores limite foi efectuado através da estimativa da altura de onda 

significativa correspondente na batimétrica -30 m, tendo em conta os índices de agitação 

calculados para o modelo local. 

Os resultados obtidos estão indicados nos Quadros 15 e 16 e a sua análise, conjuntamente 

com o Quadro 14, permite concluir que: 

▪ As condições de abrigo proporcionadas pelo molhe-cais prolongado de 140 m 

continuam a ser limitadas para ondas dos sectores E e SE, com índices de agitação 

junto ao cais -3 m(ZH) variando entre 0,76, para agitação do sector E, e 0,20, para 

agitação do sector SW, e junto ao cais -1 m(ZH), variando entre 0,48 e 0,20, para as 

mesmas condições de agitação incidente;   

▪ comparando estes resultados com os da situação actual, indicados no Quadro 5, 

verifica-se, no entanto, que há uma melhoria geral das condições de abrigo, maior 

para os rumos entre SE e E, onde os índices reduzem cerca de 20%, mas a melhoria 

é praticamente imperceptível quando comparada com a solução do prolongamento do 

molhe-cais de 40 m (Quadro 10); 

▪ Estas condições reflectem-se nos tempos de inoperacionalidade dos cais sendo, no 

cais -3 m(ZH), de 72 dias/ano, se se adoptar como limite Hs = 0,8 m, ou de 

51 dias/ano, se se adoptar como limite Hs = 1,2 m, e no cais -1 m(ZH), para as 

mesmas condições limite, a inoperacionalidade é de 72 ou 16 dias/ano, 

respectivamente;   

▪ estes valores, quando comparados com os da situação actual (Quadros 6 e 7) revelam 

que há uma nítida melhoria da operacionalidade do cais a -3 m(ZH), com uma redução 

dos dias de inoperacionalidade entre 50% e 30% para os limites Hs = 0,8 m e 

Hs = 1,2 m, respectivamente;  no cais -1 m(ZH) e considerando os mesmos limites de 

altura de onda, as condições de inoperacionalidade são próximas das actuais; 

▪ no novo cais -6  a -8 m(ZH), os dias de inoperacionalidade são de 128 dias/ano, se se 

adoptar como limite Hs = 0,8 m, ou de 72 dias/ano, se se adoptar como limite 

Hs = 1,2 m, condições semelhantes às existentes no cais -3 m(ZH) actualmente. 
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QUADRO 15 - INOPERACIONALIDADE DOS CAIS COM O MOLHE-CAIS COM PROLONGAMENTO 

DE 140 m, TENDO COMO BASE A ALTURA DE ONDA LIMITE DE 0,8 m  

Ponto Dias/ano 

1 72 

2 78 

A1 72 

A2 72 

B1 149 

B2 128 

B3 155 

 

QUADRO 16 - INOPERACIONALIDADE DOS CAIS COM O MOLHE-CAIS COM PROLONGAMENTO 

DE 140 m, TENDO COMO BASE A ALTURA DE ONDA LIMITE DE 1,2 m  

Ponto Dias/ano 

1 16 

2 51 

A1 51 

A2 51 

B1 72 

B2 70 

B3 72 

 

Do que se acaba de expor pode-se concluir que esta solução: 

▪ melhora significativamente as condições de abrigo junto ao cais utilizado actualmente 

pelo Santa Iria, reduzindo para cerca de 40% o número de dias em que o cais está 

inoperacional, mas não traz grandes vantagens em relação à solução que prevê o 

prolongamento do molhe-cais em 40 m; 

▪ aumenta a frente de acostagem em cerca de 175%, permitindo garantir total 

separação dos sectores portuários; 

▪ amplia a plataforma de apoio dos cais dedicados ao sector comercial, com reflexos 

muito positivos no rendimento e segurança das operações de descarga e carga dos 

navios; 

▪ permite a eventual futura melhoria das condições de abrigo porto, construindo um 

molhe complementar de abrigo (contra-molhe), enraizado não lado norte da baía, de 
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forma a criar uma bacia mais abrigada que permita o estacionamento em flutuação 

das pequenas embarcações sedeadas no porto; 

▪ permite integrar o Porto da Casa no circuito dos navios ferry que operam no Verão 

entre as ilhas do arquipélago. 

 

6.4 REFORÇO DA PROTECÇÃO EXTERIOR DO MOLHE-CAIS E PROTECÇÃO DA 

BASE DA FALÉSIA DA RAMPA DE ACESSO AO PORTO 

Como se referiu atrás, as obras existentes apresentam algumas anomalias estruturais, 

nomeadamente: 

▪ desgaste da protecção exterior do molhe-cais; 

▪ desgaste do pavimento da rampa varadouro; 

▪ erosão da base da falésia sobre a qual se desenvolve a rampa de acesso ao port. 

Considera-se necessário intervir para resolução da primeira e última anomalias, dadas as 

repercussões que o agravamento das actuais situações poderão ter na operacionalidade do 

porto.  Relativamente à segunda, como a rampa não é uma infra-estrutura indispensável, em 

virtude do porto dispor de uma grua eléctrica fixa e de uma grua automóvel, que substituem 

com vantagem a rampa, considera-se dispensável a sua reparação. 

Desta forma, as intervenções devem contemplar: 

▪ a reabilitação e reforço da protecção exterior do molhe-cais; 

▪ a protecção da base da falésia contra a agitação marítima. 

A reabilitação e reforço da protecção exterior deverá contemplar os seguintes trabalhos: 

▪ reconstrução do prisma de enrocamento de protecção com o enrocamento espalhado 

em frente à obra, que, de acordo com o Projecto referido atrás (ver Nota de Rodapé 

14), é de 20 a 40 kN; 

▪ construção de um novo manto de protecção com enrocamento selecionado de maior 

peso; 

▪ reforço do prisma de tetrápodos com novas unidades. 

Para protecção da base da falésia podem-se adoptar uma de duas soluções alternativas: 
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▪ construção de um prisma de enrocamento semelhante ao proposto para a protecção 

exterior do molhe-cais; 

▪ construção de um muro de betão, de forma a reforçar a base da escoada basáltica e a 

colmatar as locas existentes. 

Atendendo a que é necessário fazer a reabilitação e reforço da protecção exterior do molhe-

cais, a solução mais adequada parece ser a primeira solução a menos que o levantamento 

topo-hidrográfico de detalhe venha a revelar que a protecção de enrocamento venha a atingir 

profundidades que obriguem à utilização de blocos de betão e grandes volumes de materiais. 

Estima-se que os custos destas intervenções possam atingir os seguintes montantes: 

▪ reabilitação e reforço da protecção exterior do molhe-cais  .........  € 1 800 000,00 

▪ protecção da base da falésia  ............................................................  € 500 000,00 
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Enquadramento
Clima de Agitação Marítima
Problemas que afectam o porto
Soluções encaradas
Condições de abrigo das soluções encaradas
Plano Director Proposto

O Porto da Casa está situado na 
costa SE da Ilha do Corvo, no 
lado nascente de uma península, 
que constitui a parte sul da ilha. 
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Infra-estruturas actuais:
• Rampa varadouro, com 12 m de 
largura;

• Molhe-cais, com 78 m de 
comprimento, implantado segundo 
a direcção WSW-ENE;

• Plataforma do cais com cerca de 
13,5 m de largura, nos primeiros 
59,5 m, e 21 m nos últimos 18 m.



Estudo de viabilidade técnica, operacional e orçamental do prolongamento do Cais Comercial do Porto da Casa, Ilha do Corvo

4

Enquadramento
Clima de Agitação Marítima
Problemas que afectam o porto
Soluções encaradas
Condições de abrigo das soluções encaradas
Plano Director Proposto

Lado interior do molhe-cais
Lado exterior do molhe-cais

• Protecção em talude, contida pelo alargamento da 
extremidade ENE;

• Manto de protecção em enrocamento, excepto junto à 
extremidade, onde foram colocados tetrápodos de 40 t.

• Paramento vertical;

• Fundos de serviço entre -1 m(ZH), junto à rampa, e -5 m(ZH), 
junto à extremidade ENE:
 Cais -3 m(ZH): 40 m de comprimento, desenvolvendo-se a partir 
da extremidade NE do molhe-cais;

Cais -1 m(ZH): 35 m de comprimento, desenvolvendo-se entre o 
cais -3 m(ZH) e a rampa varadouro.
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Modelo Regional
(MIKE 21 Spectral Wave)

Resultados na batimétrica 
-30 m(ZH)

Modelo Local
(MIKE 21 Boussinesq)

Dados oceanográficos
(WaveWatchIII)
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Fronteira  do Modelo Regional
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• Cerca de 14% das ondas, provêm do quadrante 
NE, 7% do quadrante SE, 24% do quadrante SW e 
55% do quadrante WN;

• Cerca de 3% das ondas têm altura significativa 
inferior a 1 m, 37% têm altura significativa entre 1 m 
e 2 m, 43% têm altura significativa entre 2 m e 4 m 
e 17% têm altura superior a 4 m;

• As maiores alturas de onda ocorrem do sector
W-W50N;

• 38,7% das ondas têm períodos de pico 
compreendidos entre 7 s e 10 s e 53% têm 
períodos de pico compreendidos entre 10 s e 14 s.

Clima de agitação ao largo da Ilha do Corvo:
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Porto da Casa Porto da Casa

Porto da Casa

Porto da Casa

Rumo W20N

Rumo E Rumo W50N

Rumo S40W
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Clima de Agitação Marítima – Modelo Local
Problemas que afectam o porto
Soluções encaradas
Condições de abrigo das soluções encaradas
Plano Director Proposto

[-30 m(ZH)]

• Cerca de 19,5% das ondas, provêm do quadrante 
NE, 22,1% do quadrante SE e 58,4% do quadrante 
SW;

• Cerca de 44% das ondas têm altura significativa 
inferior a 1 m, 41% têm altura significativa entre 1 m 
e 2 m, 12% têm altura significativa entre 2 m e 3 m 
e 3% têm altura superior a 3 m;

• As maiores alturas de onda ocorrem do sector de 
10º centrado em SW;

• 37,4% das ondas têm períodos de pico 
compreendidos entre 7 s e 10 s e 53% têm 
períodos de pico compreendidos entre 10 s e 14 s.

Clima de agitação na batimétrica -30 m(ZH):
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Clima de Agitação Marítima

Problemas que afectam o porto
Soluções encaradas
Condições de abrigo das soluções encaradas
Plano Director Proposto

• Áreas de apoio em terra reduzidas; 

• Condições de segurança deficientes, 
resultantes da não separação dos sectores 
portuários e das limitações das áreas 
disponíveis;

• Fundos de serviço insuficientes para o 
navio Santa Iria, quando a maré está baixa e 
a agitação marítima obriga a recuar o navio;

• Condições de abrigo deficientes, em virtude 
da baía onde o porto está implantado ser 
muito aberta e exposta à agitação marítima.
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Prolongamento do molhe-cais

• Melhora as condições de abrigo nos cais 
actuais;

• Amplia a frente de acostagem,  
garantindo melhores condições de 
operacionalidade ao navio Santa Iria;

• Contribui para a separação dos sectores, 
mas não resolve a situação;

• Custo estimado:  6,50 milhões de euros.
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Construção de um núcleo de pesca e de recreio

• Melhora as condições de operacionalidade e 
segurança das actividades das pescas, recreio 
náutico e marítimo-turísticas, em virtude dos 
cais terem melhores condições de abrigo;

•Retira estes sectores do cais comercial, com 
repercussões muito positivas na segurança 
dos utentes e na operacionalidade do cais;

•Amplia a área de estacionamento em terra 
com boas condições de segurança, evitando a 
utilização da rampa de acesso ao porto;

• Custo estimado: Entre 3,85 e 5,60 milhões de 
euros.

Solução 2
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Situação actual Solução 1

Solução 2 Solução 3

Construção de um núcleo de pescas e de recreio. Soluções alternativas.

Situação actual Solução 1
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 Terrapleno: A=2990 m2

 Cais: L=70 m

Molhe-cais, com protecção 
em talude  

Solução 2 Solução 3

Situação actual Solução 1

Construção de um núcleo de pescas e de recreio. Soluções alternativas.
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Solução 2 Solução 3

Situação actual Solução 1

 Terrapleno: A=2440 m2

Cais: L=60 m

Molhe-cais, com 
protecção em talude 

Menor área de bacia 
molhada 

Construção de um núcleo de pescas e de recreio. Soluções alternativas.
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Solução 2 Solução 3

Situação actual Solução 1

Idêntica à Solução 2 , mas 
molhe-cais, com protecção 
vertical

Construção de um núcleo de pescas e de recreio. Soluções alternativas.
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Prolongamento do Molhe-Cais

Onda incidente na 
batimétrica  -30 m(ZH):

Hs=1m; Tm=12s

Situação actual

Situação actual

Prolongamento do molhe

Prolongamento do molhe
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Prolongamento do Molhe-Cais

Onda incidente na 
batimétrica  -30 m(ZH):

Hs=1m; Tm=12s

Situação actual

Situação actual

Prolongamento do molhe

Prolongamento do molhe
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Solução 1

Solução 2 Solução 3

Situação actual

Onda incidente na 
batimétrica  -30 m(ZH):

Hs=1m; Tm=8s; SW

Construção de um núcleo de pescas e de recreio. Soluções alternativas.
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Condições de abrigo das soluções encaradas
Plano Director Proposto

Onda incidente na 
batimétrica  -30 m(ZH):

Hs=1m; Tm=8s; S15W

Solução 1

Solução 2 Solução 3

Situação actual

Construção de um núcleo de pescas e de recreio. Soluções alternativas.
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Soluções encaradas

Condições de abrigo das soluções encaradas
Plano Director Proposto

Onda incidente na 
batimétrica  -30 m(ZH):

Hs=1m; Tm=8s; SE

Solução 1

Solução 2 Solução 3

Situação actual

Construção de um núcleo de pescas e de recreio. Soluções alternativas.
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Onda incidente na 
batimétrica  -30 m(ZH):

Hs=1m; Tm=8s; E

Solução 1

Solução 2 Solução 3

Situação actual

Construção de um núcleo de pescas e de recreio. Soluções alternativas.
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Análise comparativa das soluções 1 a 3:

• Há melhoria geral das condições de abrigo na área a utilizar pelas embarcações de
pesca e de recreio, mais notória para os rumos E e SE; As melhores condições são
conseguidas com a Solução 2;

• As condições de abrigo no cais utilizado actualmente pelo Santa Iria não são
afectadas, havendo para alguns rumos uma ligeira melhoria;

• Qualquer uma das soluções permite garantir a separação total dos sectores portuários.

INTERVENÇÃO SOLUÇÃO 1
(milhões de euros)

SOLUÇÃO 2
(milhões de euros)

SOLUÇÃO 3
(milhões de euros)

Terrapleno 0,80 0,65 0,65

Molhe-cais 3,50 3,30 2,00 

Dragagem da bacia molhada 0,60 0,50 0,50

Trabalhos preparatórios 0,70 0,70 0,700

Total 5 ,60 5 ,50 3,85
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Plano Director Proposto

• Construir um Núcleo de Pesca e de Recreio e permitir o
prolongamento do Molhe-Cais;

• Fasear a construção iniciando pela construção de um Núcleo de
Pesca e de Recreio, porque permite:

• Melhorar as condições de operacionalidade e 
segurança das actividades das pescas, recreio náutico 
e marítimo-turísticas, em virtude dos novos cais terem 
melhores condições de abrigo;

• Retirar estes sectores do cais comercial, com 
repercussões muito positivas na segurança dos 
utentes;

• Ampliar a área de estacionamento em terra, com boas 
condições de segurança, evitando a utilização da 
rampa de acesso ao porto;

• Evitar tomar uma opção sobre o prolongamento do 
molhe-cais, quando ainda se encontra em estudo o 
sistema de transportes marítimos;

• Optar pela Solução 2 para a construção do Núcleo de Pesca e de
Recreio.


