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Resumo 

A presente dissertação tem como objetivo a obtenção do grau de mestre em Engenharia 

Geológica e de Minas e foi realizada com o apoio da empresa TPF – Consultores de Engenharia 

e Arquitetura, S.A. 

O estudo apresentado refere-se à Modernização da Linha da Beira Alta, troço Mangualde-

Guarda. A Linha da Beira Alta tem como objetivo a melhoria da ligação entre a Região de Aveiro 

e a fronteira com Espanha em Vilar Formoso. O troço em estudo desenvolve-se essencialmente 

sobre granitos porfiróides e apresenta taludes rochosos de escavação com alturas entre os 5 e 

os 30 m. Esta dissertação propõe a análise estática da estabilidade de taludes rochosos de 

escavação através de três tipos distintos de softwares e ainda a análise dinâmica dos mesmos 

taludes tendo em conta as vibrações induzidas pela passagem de composições ferroviárias. 

Das análises estáticas realizadas com recurso aos softwares DIPS, SWedge, RocPlane e aos 

softwares de análise de elementos finitos bidimensional e tridimensional, RS2 e RS3, conclui-se 

que os primeiros apresentam fatores de segurança muito reduzidos face aos das restantes 

análises uma vez que representam de forma muito simplificada os taludes em estudo. Já as 

análises tridimensionais de elementos finitos são as que apresentam fatores de segurança mais 

altos, portanto melhores resultados, pois a geometria dos taludes utilizada nestes softwares é 

muito aproximada à geometria real dos mesmos. 

Quanto às análises dinâmicas de elementos finitos realizadas através dos mesmos softwares, 

quando comparadas às análises estáticas verifica-se uma redução dos fatores de segurança de 

onde se conclui que a passagem de composições ferroviárias na linha em questão influencia os 

taludes que se encontram nas imediações da via férrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: análise dinâmica; método dos elementos finitos; estabilidade de taludes; via 

férrea; comboios. 
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Abstract 

This study was developed in cooperation with TPF – Consultores de Engenharia e Arquitetura, 

S.A. in the area of the stability of rock slopes. 

To connect the Atlantic coast seaports to the north of Europe and to align Portuguese transport 

strategy with the European Union, the modernization of the existing railways becomes necessary. 

The modernization of these centenary railroads will allow the increase of train traffic and speed. 

Therefore, the study of rock slopes stability on these railroads, to comply with the proposed 

objectives, is necessary. 

 

The present study refers to the Modernization of Beira Alta railway, namely Mangualde-Guarda 

section. Beira Alta track aims to improve the connection between Aveiro region and the border 

with Spain in Vilar Formoso. The section under study is developed mainly on porphyry granites 

and presents excavated rock slopes with heights between 5 and 30 m. This study proposes the 

static analysis of the stability of those rock slopes using three different methodologies. Also slope 

dynamic analysis is considered, taking into account ground vibrations induced by train traffic. 

 

Static analyses are performed by cinematic analysis with DIPS, SWedge and RocPlane and by 

two- and three-dimensional finite element analysis using RS2 and RS3 from Rocscience. The 

results show that cinematic static analysis offers the lowest safety factors compared to the other 

methodologies and three-dimensional finite elements analysis the higher safety factors. 

 

As for the dynamic analysis, when compared to the static analysis, a reduction of the safety 

factors is observed, which shows that train traffic in the Beira Alta rail track influences the neighbor 

slopes stability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: dynamic analysis; finite element method; slope stability; railroad; trains. 
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1 Introdução 

1.1 Motivação 

A Linha da Beira Alta foi construída em 1878, tendo sido inaugurada em 1882 com o transporte 

de mercadorias e, posteriormente, com o transporte provisório de passageiros (Gazeta dos 

Caminhos de Ferro, 1932). Esta linha é um dos principais eixos ferroviários do país, uma vez que 

contempla grande parte do tráfego internacional de mercadorias e passageiros (Portas, 1994). 

Deste modo, ao longo dos anos, verificou-se a necessidade de realizar diversas obras ao longo 

da linha. Em 1988 procedeu-se à modernização da mesma, sendo frequente verificar-se zonas 

com ripagem de curvas, muitas delas estando associadas à construção de aterros de grande 

altura. 

Atualmente com a necessidade de melhorar a ligação ferroviária internacional dos portos 

marítimos da costa atlântica ao norte da Europa e de modo a alinhar a estratégia nacional de 

transportes com a União Europeia, o governo elaborou um Plano Estratégico de Infraestruturas 

e Transportes para o horizonte 2014-2020 (PETI3+) que contempla a modernização da linha em 

questão (TPF, 2017). 

Dado o estado de alteração do maciço rochoso e as novas condicionantes relacionadas com o 

tráfego ferroviário, tais como, as cargas transportadas por eixo, a dimensão das composições e 

as velocidades que se pretendem atingir, é necessário proceder-se a estudos e trabalhos sobre 

a estabilização de taludes que garantam que as condições de segurança da linha sejam 

mantidas.  

No âmbito deste estudo entramos no domínio da Dinâmica das Rochas, sendo esta um ramo da 

Mecânica das Rochas que estuda a resposta dos materiais rochosos quando submetidos a 

esforços dinâmicos. No que concerne a trabalhos de Engenharia, a Dinâmica das Rochas aplica-

se a diversas situações, como por exemplo, na estabilidade de taludes e fundações submetidos 

a esforços dinâmicos, detonações em maciços rochosos visando a sua escavação, entre outros 

(Paneiro, 2006). 

É com foco na estabilidade de taludes submetidos a esforços dinâmicos que se vai desenvolver 

esta dissertação.  
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1.2 Objetivos 

Esta dissertação tem como principais objetivos tentar perceber as diferenças entre os resultados 

de diversas análises de estabilidade de taludes recorrendo a diferentes tipos de softwares, bem 

como concluir, através de análises dinâmicas, se a passagem de composições ferroviárias 

influencia a estabilidade dos taludes rochosos que se encontram nas imediações da via férrea. 

Com os resultados obtidos das análises dinâmicas tridimensionais será efetuado um zonamento 

da linha em questão ao nível da estabilidade de taludes por ação da circulação ferroviária. 

Deste modo, em primeiro lugar, vai ser feita uma comparação entre as análises de estabilidade 

global realizadas com recurso aos softwares da Rocscience (SWedge e RocPlane) face às 

análises de elementos finitos realizadas com recurso a softwares também da Rocscience, RS2 

e RS3. Em seguida, dentro da análise de elementos finitos vai ser realizada uma comparação 

entre as análises bidimensionais e tridimensionais de modo a perceber as limitações e vantagens 

de cada uma. Por último para além de se concluir sobre a influência da passagem de 

composições na estabilidade dos taludes que se encontram nas imediações da via férrea em 

questão, será realizada uma comparação entre as análises dinâmicas bidimensionais e 

tridimensionais.  

1.3 Organização 

A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos, sendo que o primeiro, onde se 

encontra o presente capítulo, é realizada uma pequena introdução ao trabalho que se irá 

desenvolver e as áreas de interesse para a dissertação. Neste capítulo serão ainda abordados 

os objetivos desta dissertação bem como a organização da mesma. 

O segundo capítulo apresenta um contexto mais teórico, encontrando-se este dividido em seis 

subcapítulos: 

 Principais mecanismos de instabilidades em taludes rochosos; 

 Vibrações induzidas pela circulação de composições ferroviárias; 

 Análise de Estabilidade de Taludes (abordagem cinemática, métodos de equilíbrio limite 

e método dos elementos finitos); 

 Importância do estudo do fator ambiental vibrações; 

 Modelação da propagação de vibrações geradas pelo tráfego ferroviário; 

 Modelação das medidas de mitigação dos impactes ambientais vibracionais em 

ferrovias. 

No terceiro capítulo faz-se referência ao caso de estudo, sendo realizado um enquadramento 

geral do estudo, um enquadramento geológico, a caracterização dos taludes, a caracterização 

geomecânica do maciço rochoso, as características das fontes de vibração (material circulante 

na linha em questão) e a metodologia adotada.  
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No quarto capítulo serão apresentadas as análises realizadas com recurso aos diversos 

softwares bem como os respetivos resultados e discussão. 

Por fim, no quinto capítulo, são apresentadas as conclusões e ilações dos trabalhos realizados 

e no sexto capítulo será feita referência aos trabalhos que se poderão vir a desenvolver nesta 

área de estudo. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Principais mecanismos de instabilidades em taludes rochosos 

Designam-se por taludes, quaisquer superfícies inclinadas que limitam um maciço de solo, de 

rocha ou de solo e rocha (Caputo, 1988), os quais podem ser naturais, de escavação ou de 

aterro. Na presente dissertação dá-se ênfase aos taludes de escavação. 

Os diversos tipos de instabilidade possíveis em taludes rochosos estão intimamente ligados ao 

tipo de estruturas geológicas (Lima & Menezes, 2012). Existem três principais mecanismos de 

instabilidades verificados em taludes rochosos que são a queda de blocos, os deslizamentos e 

os tombamentos. 

A queda de blocos define-se por um bloco rochoso separado de um talude mediante uma 

superfície de corte, normalmente pequena, cuja rota do bloco ocorre em grande parte por queda 

livre e saltação. Este fenómeno ocorre normalmente em zonas constituídas geologicamente por 

alternâncias sedimentares de camadas resistentes com camadas mais frágeis e erodíveis. Os 

mecanismos que levam a este tipo de instabilidade são geralmente, a meteorização das camadas 

mais frágeis, concentração de pressões na extremidade do bloco destacado e rotura por flexo-

tração (Carcedo et al., 1987).  

A queda de blocos pode ter diferentes trajetórias, tais como, queda livre (Figura 1a), ressalto 

(Figura 1b) e rolamento (Figura 1c). 

   

a) b) c) 

Figura 1 -  Representações esquemáticas dos tipos de queda de blocos, nomeadamente: a) Queda livre; 

b) Ressalto; c) Rolamento (Carcedo et al., 1987). 
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Relativamente aos deslizamentos, consideram-se normalmente de dois tipos: os deslizamentos 

rotacionais e os translacionais, sendo que os translacionais são os que, tipicamente, ocorrem em 

maciços rochosos. 

Os deslizamentos translacionais verificam-se quando ocorre um deslizamento mais ou menos 

rápido da rocha ou de detritos, ao longo de um plano pré-existente, podem ocorrer segundo 

planos de rotura planar ou por cunha. Os potenciais tipos de rotura diferenciam-se uma vez que 

as suas características são função das orientações relativas da face do talude e das 

descontinuidades. Deste modo, para cada tipo de rotura existe um método específico de análise 

de estabilidade o qual tem em consideração a forma e dimensões dos blocos, a resistência ao 

deslizamento das superfícies de escorregamento, as pressões da água e outras forças aplicadas. 

No caso de rotura planar (Figura 2a) e por cunha (Figura 2b), a estrutura tem mergulho 

concordante com a face do talude e emerge nesta (Lima & Menezes, 2012). 

a) b) 

Figura 2 - Representação esquemática dos tipos de rotura, nomeadamente: a) Rotura Planar; b) Rotura 

por Cunha (Lima & Menezes, 2012). 

Designam-se por tombamentos, os movimentos caracterizados por uma rotação de unidades na 

forma de colunas ou blocos sob a ação da gravidade e forças exercidas por unidades adjacentes 

ou pela inclusão de água nas descontinuidades (Carcedo et al., 1987). 

Existem diversos tipos de tombamentos, como o tombamento por flexão, por bloco e o misto. 

O tombamento por flexão (Figura 3a) apresenta certas características que lhe conferem uma 

certa singularidade entre as sobreposições. Este desenvolve-se sob um mecanismo composto 

por flexões pseudo-contínuas do material, fazendo com que se individualize em colunas devido 

a uma série de movimentos acumulados ao longo das descontinuidades. Quando o movimento 

se desencadeia pela transmissão de carga no pé do talude, o mecanismo avança em direção ao 

interior do maciço rochoso, originando fendas de tração com profundidades e larguras variáveis 

(Carcedo et al., 1987). 

O tombamento por bloco (Figura 3b) é característico dos maciços rochosos que contém sistemas 

de descontinuidades ortogonais, dando origem a uma geometria de colunas divididas em blocos. 

A pressão exercida nos blocos inferiores origina o deslocamento dos mesmos e, uma vez 
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produzido o movimento, este avança em direção à zona superior do talude. Quando as colunas 

menos esbeltas são deslocadas para fora do talude devido à carga provocada pelas colunas 

tombadas, o processo é reiniciado (Carcedo et al., 1987). 

O tombamento misto (Figura 3c) é uma junção dos dois mecanismos de tombamento 

anteriormente descritos. Este ocorre quando os blocos são alargados devido às flexões no pé do 

talude e inter-movimentos relativos das unidades distintas (Carcedo et al., 1987). 

 

 
  

a) b) c) 

Figura 3 – Representação esquemática dos tipos de tombamento, nomeadamente: a) Tombamento 

flexural; b) Tombamento por blocos; c) Tombamento misto (Carcedo et al., 1987). 

Os taludes de escavação ao longo da Linha Férrea da Beira Alta, em particular no troço 

Mangualde-Guarda, são essencialmente de natureza rochosa, onde o principal fator de risco 

para a infraestrutura ferroviária se prende com o destaque pontual de blocos rochosos da face 

dos taludes ou com roturas por mecanismos do tipo planar ou cunha. Estas instabilidades devem-

se à descompressão natural do maciço rochoso, associada aos agentes geodinâmicos 

(atmosféricos e biológicos).  

Com a ocorrência de quedas de blocos na infraestrutura ferroviária surgiu a necessidade de 

colocar estruturas de contenção nos taludes de escavação de modo a manter a segurança da 

linha. 

É com a necessidade de estudar a estabilidade de taludes, tendo em conta as vibrações impostas 

pela passagem de comboios, e, por forma a colocar estruturas de contenção, tendo em conta as 

novas condicionantes relacionadas com o tráfego ferroviário que se pretendem atingir, que surgiu 

o estudo descrito na presente dissertação. 
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2.2 Vibrações Induzidas pela Circulação de Composições Ferroviárias 

A passagem de um comboio induz vibrações na estrutura ferroviária, que se propagam pelo 

terreno, afastando-se da fonte e afetando as zonas periféricas da via (Xia, Zhang, & Gao, 2005). 

O fenómeno de vibrações, na sequência da circulação de composições ferroviárias, consiste na 

criação de vibrações no contacto entre as rodas e os carris. A energia é transferida à 

infraestrutura (linha férrea) e a magnitude depende, essencialmente, da qualidade da via, do tipo 

de comboio, velocidade de circulação e carga. O terreno de fundação da linha férrea recebe a 

energia gerada, podendo então atingir o meio ambiente circundante, através de ondas de tensão 

que se propagam pelos vários estratos de solo ou rocha até às zonas envolventes da linha 

(Figura 4), atingindo as estruturas adjacentes (Hall, 2003; Monteiro, 2009). 

 

Sob o ponto de vista dinâmico, a circulação de comboios reflete-se no ambiente pelo movimento 

oscilatório no terreno e nas estruturas. As ondas geradas pela passagem das composições 

dependem de diversos fatores nomeadamente da resposta do meio, variando de local para local 

e com o passar do tempo. Somando a esta dificuldade, é ainda necessário ter em conta os efeitos 

causados pelas cargas dinâmicas resultantes do movimento do comboio. A esta situação estão 

normalmente associadas ondas Rayleigh (Ekevid, Li, & Wiberg, 2001). 

As amplitudes de vibração das ondas volumétricas e superficiais dependem de diversos fatores, 

tais como, a quantidade de energia libertada aquando a sua origem, distância entre a origem e 

onde se verificam os efeitos, propriedades dos terrenos envolvidos e a resistência dinâmica das 

estruturas (Paneiro, 2006). 

a) 

b) 

c) 

d) 

 f) 

 

i) 

j) 

l) 

a) Veículo; 

b) Resposta da estrutura da linha; 

d) Superfície; 

l) Onda transmitida. 

f) Ondas de superfície; 

i) Onda incidente; 

j) Ondas refletidas; 

g) Talude de escavação; 

c) Carris; 

g) 

Figura 4 - Esquema representativo do fenómeno de propagação das vibrações induzidas pela 

circulação de comboios (adaptado de Hall, 2003). 
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Os principais tipos de ondas geradas pela circulação de um comboio são: ondas de compressão, 

ondas de corte e ondas de Rayleigh. Cada um destes tipos de ondas apresenta características 

distintas, uma vez que apresentam diferentes velocidades de propagação, diferentes direções 

(as ondas volumétricas propagam-se em profundidade, no interior de um corpo sólido, enquanto 

que as ondas de superfície, como o nome indica, só se propagam na superfície, isto é, na 

interface entre o corpo sólido e o ar) e apresentam diferentes movimentos consoante a distância 

à fonte de vibração (Figura 5). Para além das características dos diversos tipos de ondas, as 

características do terreno também influenciam a forma como as ondam se propagam (Marcelino, 

2007). 

 

O modo como as vibrações geradas se propagam deve-se ao tipo de vibrações e suas 

características, tais como, frequência e amplitude, e às características geométricas e mecânicas 

dos materiais envolvidos na propagação das mesmas (Marcelino, 2007). 

O deslocamento, 𝛿, a velocidade, v, e a aceleração, a, dos movimentos vibratórios, constituem 

formas alternativas de quantificar a amplitude das vibrações, existindo relações diretas entre 

eles, envolvendo a frequência, f, das ondas, desde que se adote um modelo simplificado 

sinusoidal ou harmónico (Kolsky, 1963, citado por Paneiro, 2006): 

v = 2𝜋𝑓𝛿 

a = 2𝜋𝑓v = 4𝜋2𝑓2𝛿. 

Em termos dinâmicos e considerando válida a Lei de Hooke, as tensões e deformações 

relacionam-se através do módulo de Young, E, pela expressão (Kolsky, 1963, citado por Paneiro, 

2006): 

𝜎 = 𝐸휀 

Figura 5 – Ondas sísmicas (Paneiro, 2006). 

Equação 1 
– 

Velocidade 
dos 

movimento
s 

vibratórios 

 

Equação 2 
– 

Aceleração 
dos 

movimento
s 

vibratórios. 

 Equação 3 
– Lei de 
Hooke. 
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O módulo de Young, também designado por módulo de deformabilidade ou de elasticidade, é 

uma medida de deformabilidade da rocha. Numericamente, é dado pelo declive da curva tensão 

vs. extensão na região elástica. 

𝐸 =
∆𝜎′

∆휀𝑎

 

Segundo (Kolsky, 1963, citado por Paneiro, 2006), a deformação dinâmica pode ser obtida em 

propagações unidimensionais em barras através de: 

휀 =
𝑉

𝑐𝑝
, 

onde 𝑉 é a velocidade de vibração longitudinal e 𝑐𝑝 a velocidade de propagação das ondas P 

que, para propagações unidirecionais, esta é dada por (Kolsky, 1963, citado por Paneiro, 2006): 

𝑐𝑝 = √
𝐸

𝜌
 

e em três dimensões: 

𝑐𝑝 = √
𝐸 (1 − 𝑣)

𝜌(1 − 𝑣 − 2𝑣)
= √

𝐺 (2 − 2𝑣)

𝜌 (1 − 2𝑣)
 

onde 𝜌 é a massa volúmica do terreno, 𝑣 o seu coeficiente de Poisson e 𝐺 o módulo de distorção. 

O coeficiente de Poisson (𝑣) é uma medida da expansão transversal em relação à contração 

longitudinal da amostra, e é dado pela seguinte expressão: 

𝑣 =
𝜆

2(𝜆 + 𝜇)
 

Substituindo, 휀, na Equação 3 resulta, também no caso unidimensional: 

𝜎 = 𝜌𝑐𝑝v 

que é uma relação importante, envolvendo uma propriedade dinâmica essencial dos terrenos, a 

sua impedância característica (𝑍 = 𝜌𝑐𝑝). 

Para as ondas transversais, a velocidade de propagação é dada por: 

𝑐𝑠 = √
𝐺

𝜌
= √

𝐸

2𝜌 (1 + 𝑣)
 

existindo uma expressão semelhante para as tensões de corte dinâmicas: 

𝜏 = 𝜌𝑐𝑠vs 

Equação 4 
– Módulo 
de Young 

(módulo de 
deformabili

dade). 

 
Equação 5 

– 
Deformaçã

o 
dinâmica. 

 

Equação 6 
– 

Velocidade 
de 

propagaçã
o das 

ondas P 
para 

propagaçõ
es 

unidimensi

onais 

 

Equação 7 
– 

Velocidade 
de 

propagaçã
o das 

ondas P 
em três 

dimensões
. 

 Equação 8 
– 

Coeficiente 

de Poisson 

 Equação 9 
– Lei de 

Hooke 
envolvend

o uma 
propriedad
e dinâmica 

essencial 
dos 

terrenos 
(impedânci

a 
característi

ca). 

 

 

Equação 11 
– 

Velocidade 
de 

propagação 
das ondas 

transversais
. 

 

Equação 10 
– Tensões 

de corte 

dinâmicas. 
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onde vs representa a velocidade vibratória transversal, dada por (Kolsky, 1963, citado por 

Paneiro, 2006): 

vs = 
𝛾

𝑐𝑠
 

em que 𝛾 é a deformação tangencial dinâmica. 

Para além destes aspetos, o terreno que compõe a fundação da estrutura ferroviária é 

frequentemente, de diversos tipos, com características diferentes pelo que o movimento de 

ondas no solo é ainda afetado por fenómenos de reflexão e refração que se processam nas 

transições entre materiais (Marcelino, 2007). No caso de vibrações induzidas pela circulação 

ferroviária, são as ondas de Rayleigh, aquelas que absorvem a maior parte da energia de 

excitação, dado o seu menor comprimento de onda (Heckl, Hauck, & Wettschureck, 1996).  

Existem diversos fatores que influenciam o nível de vibrações geradas pela passagem de um 

comboio. Seguem-se as descrições de alguns dos fatores. 

Tendo em conta que por uma via podem circular diversos tipos de composições que transmitem 

ações com diferentes magnitudes, será de esperar que o material circulante seja um dos fatores 

a influenciar o nível das vibrações. Os vários tipos de comboios existentes podem diferir entres 

eles (Figura 6) nos seguintes aspetos (Monteiro, 2009): 

− Peso por eixo; 

− Tipo de cargas: estáticas e dinâmicas; 

− Velocidade de exploração; 

− Suspensões; 

− Tipo de tração: distribuída ou por locomotiva; 

− Manutenção dos rodados. 

 

A perceção das vibrações causadas pelo tráfego ferroviário resulta sobretudo da circulação de 

comboios de mercadorias com cargas por eixo muito elevadas, mesmo que estes circulem a 

velocidades relativamente baixas (Sheng, Jones, & Petyt, 1999). Quando comparados com os 

comboios de passageiros, os de mercadoria são responsáveis por níveis de vibração mais 

Figura 6 - Esquema representativo dos parâmetros que influenciam as vibrações nos terrenos 

induzidas pela passagem de comboios (Kouroussis et al., 2014). 

Equação 12 
– Velocidade 

vibratória 
transversal. 

 

Velocidade 

do veículo 

Baixa velocidade Alta velocidade 

• Deflexão da linha insignificante 

• Presença de defeitos pontuais 

• Boa qualidade da linha 

• Deflexão da linha 

100 km/h 200 km/h 300 km/h 

Média 

velocidade 
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elevados (Harris Miller Miller & Hanson Inc , 2005). 

Os níveis de vibração estão relacionados tanto com a qualidade da via, como com os intervalos 

de manutenção. Estes interferem nos níveis de vibração nos seguintes aspetos (Monteiro, 2009):  

− Variação da rigidez vertical das camadas litológicas constituintes; 

− Variação longitudinal da rigidez; 

− Resistência transversal; 

− Impactos do rodado na via devido às irregularidades de nivelamento do carril; 

− Irregularidades entre a superfície do rodado e o carril; 

− Passagem dos eixos dos bogies; 

− Massa do carril por metro linear; 

− Bitola; 

− Escala; 

− Tipo e distância entre travessas; 

− Imperfeições no carril: desgaste ondulatório; 

− Juntas de dilatação dos carris. 

Para além dos fatores acima referidos, Harris Miller Miller & Hanson Inc (2005), indicaram outros 

fatores que interferem nos níveis de vibração, mas desta vez relacionados com a fonte de 

vibração e com a propagação da mesma. 

No que diz respeito à fonte de vibração os fatores que interferem nos níveis de vibração são os 

seguintes (Figura 7) (Monteiro, 2009): 

 Suspensão do veículo: se a suspensão é rígida na direção vertical, a vibração efetiva 

será maior. No caso das composições ferroviárias apenas as cargas não suspensas, 

relacionadas com a suspensão primária, afetam o nível de vibrações. A suspensão 

secundária suporta a caixa do comboio produzindo efeitos insignificantes; 

 Rodados: a rugosidade e os defeitos constituem uma das maiores causas de vibração 

no contacto entre a roda e o carril; 

 Superfície do carril: a irregularidade do carril é também uma das causas das vibrações. 

É necessário que ocorram operações de manutenção para regularizar a superfície; 

 Suporte da grelha de via: as vibrações podem ser controladas através de palmilhas de 

amortecimento no apoio dos carris nas travessas, de espessuras corretas das camadas 

de balastro e sub-balastro ou por colocação de mantas de amortecimento; 

 Velocidade: quanto maior for a velocidade, maiores serão os níveis de vibração; 
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 Estrutura: quanto mais pesada for a estrutura da linha ferroviária, menores serão as 

vibrações resultantes da passagem de um comboio. 

Os materiais onde a vibração se vai propagar também influenciam os níveis de vibração, estes 

níveis variam consoante os diferentes tipos de rocha/solo, nos diferentes estratos, entre outros, 

como é descrito em seguida (Monteiro, 2009): 

 Tipo de solo: geralmente as vibrações são superiores em solos do tipo argiloso em 

comparação com solos arenosos. Solos pouco compactos podem originar fenómenos de 

amplificação das vibrações; 

 Tipo de rocha: quando mais perto da superfície o substrato rochoso estiver, maior tende 

a ser a magnitude das vibrações. Isto porque esta situação influencia a rigidez da 

infraestrutura e a propagação das vibrações em rocha resulta no amortecimento mais 

lento das ondas, comparando com solos; 

 Estratificação: os estratos podem apresentar comportamentos dinâmicos muito 

diferentes entre si, sendo difícil prever o seu comportamento; 

 Nível freático: a sua presença pode implicar interferência com a magnitude das 

vibrações, embora não seja clara a interferência direta; 

 Gelo: para um solo gelado, a propagação das vibrações é menos eficiente.  

Figura 7 - Exemplo de um modelo comboio-linha-terreno (Gardien & Stuit, 2003) 

Terreno 

Carris 

Balastro e travessas 

Bogie 

Rodas 

Suspensões 

Fundação 
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2.3 Análise de Estabilidade de Taludes 

As análises de estabilidade de taludes são realizadas por forma a avaliar as condições de 

equilíbrio e garantir a segurança. O tipo de análise escolhido para a análise de estabilidade de 

determinado talude deve ser escolhido dependendo das condições do local, do mecanismo de 

rotura e tendo em conta as limitações inerentes a cada metodologia (Eberhardt, 2003).  

Segundo Eberhardt (2003), os principais objetivos das análises de estabilidade de taludes são: 

 Determinar as condições de estabilidade do talude; 

 Identificar os potenciais mecanismos de rotura; 

 Determinar a sensibilidade/suscetibilidade do talude face a diferentes mecanismos 

desencadeadores de rotura; 

 Experimentar e comparar diversas opções de estabilização; 

 Projetar taludes ideais em termos de segurança, confiabilidade e economia. 

 

Assim, neste capítulo serão descritas as diversas abordagens de análise de estabilidade de 

taludes. 

2.3.1.1 Abordagem Cinemática 

A análise cinemática em taludes rochosos permite avaliar a viabilidade de formação de 

mecanismos de deslizamento com recurso à projeção estereográfica dos planos e polos de 

descontinuidades, conjugando estas projeções com o ângulo de resistência ao corte das 

descontinuidades do maciço rochoso.  

Esta abordagem é baseada no princípio da cinemática, que consiste na condição geométrica 

necessária para que ocorra o movimento de um bloco rochoso sobre o plano de descontinuidade, 

sem fazer referência às forças que estão na origem desse movimento (Goodman & Shi, 1985).   

Markland (1972) propôs o método cinemático comumente utilizado para determinar o possível 

modo de rotura, tendo este sido posteriormente redefinido por Hocking (1976).  

Para realizar uma análise cinemática são utilizadas projeções estereográficas, em que são 

projetadas as descontinuidades (direção e inclinação), juntamente com o plano da face do talude 

e um círculo, que representa o valor do ângulo de atrito (Figura 8). A zona delineada pelo círculo 

do ângulo de atrito, juntamente com o plano da face do talude é considerada a zona de potencial 

deslizamento, denominada de “Daylight Envelope” (Raghuvanshi, 2017). Se qualquer família de 

descontinuidade intersectar esta zona de potencial deslizamento, cinematicamente a rotura é 

viável. 
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Figura 8 - Representação Esquemática no software DIPS (Rocscience, 2018). 

Geralmente é necessário agrupar as descontinuidades por famílias, devido ao elevado número 

de descontinuidade utilizadas, assim é possível utilizar um valor representativo das atitudes de 

cada família.  

O programa DIPS da Rocscience, é uma das aplicações computacionais utilizadas na realização 

de análises cinemáticas. Após a análise no software DIPS, caso este mostre que 

cinematicamente é viável a ocorrência de roturas planares ou roturas por cunhas, os dados das 

famílias de descontinuidades que originaram essas roturas podem ser importados para softwares 

como é por exemplo o caso do SWedge, da Rocscience (Rocscience, 2018). 

2.3.1.2 Métodos de Equilíbrio Limite 

A estabilidade estática de taludes é determinada unicamente por considerações de equilíbrio, 

adotando hipóteses para resolver a indeterminação estática associada a cada análise. A análise 

de estabilidade de taludes pode ser realizada através da análise da superfície de deslizamento 

ou dividindo essa mesma superfície em fatias (método das fatias). 

Para realizar a análise da estabilidade estática de taludes são utilizados métodos de equilíbrio 

limite, tendo em conta que estes apresentam uma simplicidade matemática na sua formulação e 

resolução. Existem diversos métodos de equilíbrio limite, alguns considerados não rigorosos, 

como é o caso de Fellenius (1927), Bishop Simplificado (1955), Janbu (1968). A par destes, 

distinguem-se também os rigorosos, como é o caso de Morgenstern Price (1965) e Spencer 

(1967). As grandes diferenças entre os métodos referidos anteriormente correspondem às 

equações de estática que são satisfeitas, nas forças entre fatias consideradas no cálculo e na 

Zona critica para 

ocorrência de 

roturas planares 

 

Inclinação do 

talude 

 

Círculo correspondente ao 

ângulo de atrito 

“Daylight Envelope” – zona de 

potencial deslizamento 
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distribuição das forças de interação (Krahn, 2001). A classificação de métodos rigorosos e não 

rigorosos depende do número de equações de estática que são consideradas no cálculo. 

Os métodos de equilíbrio limite utilizados na análise de estabilidade de taludes fundamentam-se 

na hipótese de que as massas terrosas se encontram em equilíbrio e se comportam como um 

corpo rígido-plástico na iminência de deslizamento bastando, desta forma, analisar as equações 

para a situação limite (Silva, 2013). Nestes métodos, os resultados são apresentados em termos 

de fatores de segurança, sendo estes considerados constantes ao longo da superfície de rotura, 

sendo esta previamente conhecida ocorrendo de forma bem definida. Nestes métodos considera-

se ainda que a massa rompe bruscamente sem se deformar, o que não permite a obtenção de 

dados em relação à magnitude das tensões no interior do talude nem da sua variação ao longo 

da superfície de deslizamento (Carvalho, 2017). Ou seja, no caso de instabilização, considera-

se que as forças mobilizadas e mobilizáveis são iguais ao longo da superfície de deslizamento e 

equivalentes a um fator de segurança 1. 

A configuração da linha de rotura pode variar ao longo da extensão do talude, conduzindo a 

fatores de segurança relativamente distintos de secção para secção, como é possível observar 

na Figura 9. 

Normalmente, uma vez que a análise é efetuada a duas dimensões, é considerado o plano de 

deslizamento mais condicionante, normalmente correspondente ao que apresenta maior altura, 

por exemplo. 

Os métodos de equilíbrio limite têm por base três princípios (Silva, 2013; Clough & Woodward , 

1967): 

 A definição de fator de segurança; 

 O critério de rotura de Mohr-Coulomb ou de Barton, este último mais direcionado à escala 

do maciço; 

 A seleção de uma superfície teórica de rotura no talude, a superfície de deslizamento. 

O fator de segurança pode ser determinado através de três formas (Silva, 2011): 

Figura 9 - Diversos planos de deslizamento ao longo da extensão do talude (Gerscovich, 2009). 

Secção 1 

Secção 2 

Secção 3 

Extensão da 

zona de rotura 
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1. Equilíbrio de forças 

𝐹𝑆 =  
∑𝐹𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠

∑𝐹𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠
 

2. Equilíbrio de momentos 

𝐹𝑆 =  
∑𝑀𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

∑𝑀𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

3. Equilíbrio limite ao corte 

𝐹𝑆 =  
∫ 𝜏𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙

∫ 𝜏𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

 

A resistência mobilizável é calculada a partir do critério de rotura de Mohr-Coulomb (Silva, 2011), 

𝜏𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 = 𝑐 + 𝜎 tan𝜙 

E a resistência mobilizada é dada por (Silva, 2011): 

𝜏𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =
(𝑐 + 𝜎 tan𝜙)

𝐹𝑆
 

Na Figura 10 encontram-se representadas as forças que impelem ao escorregamento 

(resistência mobilizada), representadas pelas setas a azul, e as forças que se opõem ao 

movimento ( resistência mobilizável), representadas pelas setas a vermelho (Silva, 2011). 

 

 

A Tabela 1 apresenta a classificação da estabilidade dos taludes quanto ao seu fator de 

segurança. 

 

 

 

Figura 10 - Resistência mobilizável e resistência mobilizada (Silva, 2011). 

Equação 13 
– Equilíbrio 

de forças. 

 

Equação 14 
– Equilíbrio 

de 
momentos. 

 
Equação 15 
– Equilíbrio  

limite ao 
corte 

 
Equação 16 

– 
Resistência 
mobilizável. 

 
Equação 17 

– 
Resistência 
mobilizada. 

 



18 

Tabela 1 - Classificação dos taludes quanto ao seu fator de segurança estático (Adaptado de Silva, 2011). 

Fator de Segurança (FS) Estabilidade do Talude 

FS < 1 Instável 

FS = 1 Limite entre a instabilidade e estabilidade 

1 < FS < 1,5 Estabilidade precária 

FS ≥ 1,5 Estável 

 

Objeções teóricas ao emprego do método de equilíbrio limite levaram à utilização de outros 

métodos de análise que procuram incorporar as relações tensão-deformação, evitando assim a 

adoção de hipóteses simplificadoras que caracterizam os métodos de equilíbrio limite, dentro 

destes métodos de análise destaca-se o Método dos Elementos Finitos (Duncan, 1996; Cuentas, 

2003; Carvalho, 2017). 

2.3.1.3 Método dos Elementos Finitos 

O Método dos Elementos Finitos foi introduzido na engenharia geotécnica em 1967 por Clough 

Woodward, na análise do comportamento de uma barragem de terra utilizando lei constitutiva 

não linear, o que tornou de imediato evidente o potencial da sua aplicação na análise do 

comportamento de diversos problemas de mecânica dos solos e das rochas (Cuentas, 2003). 

Em 1969, Kulhawy et al., utilizaram a previsão de fatores de segurança em análises de 

estabilidade de taludes pelo método dos elementos finitos. Na altura, este método não 

apresentou resultados positivos dado o fraco acesso a computadores e há não disponibilidade 

de aplicações computacionais. A par destes obstáculos, existia ainda pouco conhecimento na 

formulação do método dos elementos finitos, não se conhecendo bem as suas vantagens e 

limitações e existiam poucos estudos que comparassem os resultados deste método com os 

resultados de métodos mais simples como é o caso dos métodos de equilíbrio limite. Hoje em 

dia, grande parte destes problemas já foram resolvidos, fazendo com que o método dos 

elementos finitos seja um dos métodos mais conceituados na análise de estabilidade de taludes 

(Cuentas, 2003). 

Zienkiewics et al. (1975) utilizaram o método dos elementos finitos para calcular diretamente o 

fator de segurança através da redução progressiva dos parâmetros de resistência ou através do 

aumento progressivo do carregamento externo, até que ocorra a rotura do talude. 

O Método dos Elementos Finitos é um método numérico, aproximado para a solução de 

problemas de meios contínuos, os quais são descritos por equações diferenciais, para 

determinadas condições de contorno e condições iniciais, pela subdivisão do domínio em 

subdomínios (Barbosa, 2008). 
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Segundo Silva (2011), este método de cálculo tem como ponto de partida a análise do material, 

designado por domínio, e as ações atuantes sobre esse mesmo domínio, para um determinado 

caso de estudo. Deste modo, Delgado (1987), colocou o problema da seguinte forma: “num dado 

domínio, com características e propriedades conhecidas, pretende-se determinar o campo de 

deslocamentos e tensões, para um determinado conjunto de solicitações e condições de 

fronteira”. 

O domínio é discretizado em elementos (Figura 11), cujas ligações e características geométricas, 

constitutivas e resistentes são conhecidas. Quanto maior o número de elementos, mais 

aproximados serão os resultados do estado real de tensão e deformação. Os elementos podem 

ser estudados considerando diversos números de nós (Silva, 2011). 

 

No método dos elementos finitos, a formulação dos deslocamentos é iniciada com a escolha de 

um conjunto de funções que definem as componentes do deslocamento em qualquer ponto no 

interior do elemento finito, em termos de deslocamentos nos nós. Quando se encontram definidas 

as componentes da deformação, em termos dos deslocamentos e também a variação do 

deslocamento imposta, ficará definido o estado de deformação num elemento. Estas 

deformações induzidas e as propriedades elásticas do meio determinam as tensões induzidas 

nesse mesmo elemento. A sobreposição do estado de tensão inicial e induzido origina as tensões 

totais num elemento (Paneiro, 2006). 

As tensões podem ser representadas em forma matricial por um vetor σ, ao tensor de tensões 

corresponde um tensor de deformações (ε) e o vetor de deslocamento (u). 

A relação tensão-deformação em forma matricial é apresentada da seguinte forma: 

𝜎 = 𝐷휀 

Sendo D a matriz constitutiva elástica, 

Figura 11 - Divisão de um domínio em elementos (Silva, 2011). 

Equação 18 
– Relação 

tensão-

deformação. 
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𝐷 =
𝐸

(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈)

[
 
 
 
 
 
 
 
 
1 − 𝜈 𝜈 𝜈 0 0 0

𝜈 1 − 𝜈 𝜈 0 0 0
𝜈 𝜈 1 − 𝜈 0 0 0

0 0 0
1 − 2𝜈

2
0 0

0 0 0 0
1 − 2𝜈

2
0

0 0 0 0 0
1 − 2𝜈

2 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Onde 𝜈 é o coeficiente de Poisson e E o módulo de elasticidade. 

As equações de compatibilidade dadas pelas relações deformação-deslocamento são 

representadas pela seguinte equação: 

휀 = ∇𝑈 

∇=

[
 
 
 
 
 
𝜕/𝜕𝑥 0 0

0 𝜕/𝜕𝑦 0
0 0 𝜕/𝜕𝑧

𝜕/𝜕𝑦 𝜕/𝜕𝑥 0
0 𝜕/𝜕𝑧 𝜕/𝜕𝑦

𝜕/𝜕𝑧 0 𝜕/𝜕𝑥]
 
 
 
 
 

 

As equações de equilíbrio estático para um sistema tridimensional submetidos a forças de corpo 

b são dadas pelas seguintes equações diferenciais: 

𝜕𝜎𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑧
+ 𝑏𝑥 = 0 

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑥
+

𝜕𝜎𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑧
+ 𝑏𝑦 = 0 

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑦
+

𝜕𝜎𝑧

𝜕𝑧
+ 𝑏𝑧 = 0 

Em seguida são apresentadas as equações diferenciais em termos de deslocamentos: 

𝜕

𝜕𝑥
[

𝐸(1 − 𝜇)

(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇)

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝐸𝜇

(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇)

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝐸𝜇

(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇)

𝜕𝑤

𝜕𝑧
] +

𝜕

𝜕𝑦
[

𝐸

2(1 + 𝜇)
(
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑦
)]

+
𝜕

𝜕𝑧
[

𝐸

2(1 + 𝜇)
(
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑧
)] + 𝑏𝑥 = 0 

𝜕

𝜕𝑥
[

𝐸

2(1 + 𝜇)
(
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑦
)] +

𝜕

𝜕𝑦
[

𝐸𝜇

(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇)

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝐸(1 − 𝜇)

(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇)

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝐸𝜇

(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇)

𝜕𝑤

𝜕𝑧
]

+
𝜕

𝜕𝑧
[

𝐸

2(1 + 𝜇)
(
𝜕𝑤

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑧
)] + 𝑏𝑦 = 0 

Equação 19 
– Matriz 

constitutiva 

elástica. 

 

Equação 20 
– Equações 

de 
compatibilid

ade dadas 
pelas 

relações 
deformação-
deslocamen

to. 

 

Equação 21 
– Equações 
de equilíbrio 

estático 
para um 
sistema 

tridimension
al. 

 

Equação 22 
– Equações 
diferenciais 
em termos 

de 
deslocament

os. 
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𝜕

𝜕𝑥
[

𝐸

2(1 + 𝜇)
(
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢

𝜕𝑧
)] +

𝜕

𝜕𝑦
[

𝐸

2(1 + 𝜇)
(
𝜕𝑤

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑧
)]

+
𝜕

𝜕𝑧
[

𝐸𝜇

(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇)

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝐸𝜇

(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇)

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝐸(1 − 𝜇)

(1 + 𝜇)(1 − 2𝜇)

𝜕𝑤

𝜕𝑧
] + 𝑏𝑧 = 0 

 

As tensões são determinadas pelo método dos elementos finitos onde, a cada nó de malha estão 

associados deslocamentos. O deslocamento em qualquer ponto no interior dos elementos é 

descrito em função dos deslocamentos dos seus nós: 

𝑢 = 𝑁û 

Onde u é o vetor de deslocamentos no interior do elemento, N a matriz das funções de 

interpolação e û o vetor de deslocamentos nodais do elemento. A equação de compatibilidade 

do sistema discreto é dada por: 

휀 = 𝐵û 

𝐵 = ∇𝑁 

O vetor de deslocamentos nodais do elemento, û, é um subconjunto do vetor de deslocamento 

nodais da estrutura, U. As tensões no interior do elemento são dadas por: 

𝜎 = 𝐷𝐵û 

A matriz de rigidez do elemento, 𝐾𝑒, é definida por: 

𝐾𝑒 = ∫ 𝐵𝑇𝐷𝐵 𝑑𝑉
𝑉

 

Assim obtém-se a equação de equilíbrio do sistema discreto, que é a representação matricial do 

sistema de equações algébricas cuja solução são os deslocamentos nodais da estrutura, U: 

𝐾𝑈 = 𝐹 

Onde F representa o vetor das forças nodais da estrutura, U os deslocamentos nodais da 

estrutura no sistema global de coordenada e K a matriz de rigidez da estrutura. 

2.3.1.4 Abordagem Shear Strength Reduction 

O conceito da abordagem SSR é simples: reduzir sistematicamente a envolvente de resistência 

ao corte do material (Figura 12) por um fator de segurança, e calcular modelos de elementos 

finitos do talude até que as deformações sejam inaceitavelmente grandes ou as soluções deixem 

de convergir (Rocscience, 2019). 

Equação 23 
– 
Deslocame
nto em 
qualquer 
ponto no 
interior do 
elemento 
em função 
dos 
deslocamen
tos dos 
seus nós. 
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Equação 24 
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Figura 12 - Interpretação geométrica da redução da envolvente de resistência ao corte (Rocscience, 
2019). 

Nas análises realizadas recorreu-se ao modelo Mohr-Coulomb para os geomateriais, por forma 

e reduzir a envolvente de resistência ao corte. A especificação deste modelo e o seu critério de 

rendimento envolve a hipótese de Coulomb, que pressupõe uma relação linear entre a resistência 

ao corte num plano e a força normal que exerce nesse mesmo plano. A Equação 28 representa 

a equação original de Mohr Coulomb (Rocscience, 2019): 

𝜏 = 𝑐′ + 𝜎′𝑡𝑎𝑛∅ 

Onde é a resistência ao corte, 𝜎′é a força normal, ∅é o ângulo de atrito e c a coesão.  

Esta abordagem reduz a resistência ao corte através de um fator de segurança (F), determinado 

através da seguinte equação (Rocscience, 2019): 

𝜏 =
𝑐′

𝐹
+

𝜎′𝑡𝑎𝑛∅

𝐹
 

O modelo é bastante adequado para a avaliação de estabilidade de taludes. Com a utilização da 

abordagem SSR, este modelo pode avaliar fatores de segurança equivalentes aos calculados 

com base na abordagem de equilíbrio limite, e na grande maioria dos casos fornecem previsões 

dos modos de falha e dos fatores de segurança, melhores que as abordagens de equilíbrio limite 

(Rocscience, 2019).  

Da combinação do critério de Coulomb com a representação do círculo de Mohr do estado de 

tensão e considerando estados admissíveis, o critério de rotura de Mohr-Coulomb em termos de 

forças principais pode ser expresso por (Rocscience, 2019): 

𝐹𝑠 =
1

2
(σ1 − σ3) +

1

2
(σ1 + σ3) sin ∅ − 𝑐 cos∅ = 0 Equação 30 

– Critério de 
falha de 

Mohr-
Coulomb 

em termos 
de forças 

principais. 

 

Equação 28 
– Equação 
original de 

Mohr-
Coulomb.. 

 

 

Equação 29 
– Equação 

de Mohr-
Coulomb 
reduzida. 
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2.4 Importância do estudo do fator ambiental vibrações 

O estudo das vibrações nos terrenos induzidas pela passagem de composições ferroviárias tem 

sido alvo de estudo nos últimos anos, tanto pelo crescimento global das infraestruturas 

ferroviárias (sobretudo devido às linhas de alta velocidade), bem como pela crescente 

conscientização das populações sobre as vibrações nos terrenos e também pelos padrões 

internacionais cada vez mais rigorosos que regem os limites máximos admissíveis das 

amplitudes de vibração. Embora o campo de previsão e análise de vibrações ferroviárias seja 

objeto de diversas pesquisas, poucos estudos foram realizados para quantificar a extensão do 

problema no mundo real (Stiebel, et al., 2012). Segundo Kouroussis (2014), a geração de 

vibrações é uma consequência das forças do veículo aquando a sua passagem pela 

superestrutura ferroviária. Estas forças têm origem no peso do veículo e nas irregularidades da 

linha, fazendo com que ocorra a propagação das vibrações para as imediações da mesma. Estas 

vibrações constituem preocupações ambientais indesejáveis provocando efeitos negativos em 

pessoas, edifícios, taludes, levando a que o risco económico associado a níveis excessivos de 

vibrações transmitidas pelos terrenos seja elevado. O transporte de elevadas quantidades de 

passageiros ou de elevadas cargas vai sempre envolver inevitavelmente geração de vibrações 

para o meio vizinho da ferrovia. Ainda que não seja de todo possível eliminar essas vibrações, é 

importante reduzir o seu impacto, sem que isto implique elevados custos à construção de linhas 

férreas (Dawn & Stanworth, 1979) 

Deste modo, antes da construção de uma nova via férrea ou modernização de uma via existente, 

ou qualquer construção nas suas imediações é necessária uma avaliação de impacte ambiental 

por forma a prever os níveis de vibrações esperados e quantificar os efeitos ambientais 

resultantes.  

Com base numa série de estudos de ruído e vibrações induzidas pela passagem de composições 

ferroviárias, Connolly et al. (2015) estudaram a probabilidade de se exceder os limites de 

vibrações com base nas metodologias de avaliação utilizadas, nos tipos de vias, de composições 

ferroviárias e das construções existentes nas imediações das ferrovias bem como respetivas 

medidas de mitigação. 

De acordo com este estudo, a percentagem de estudos cujos níveis de vibração nos terrenos 

excedem os limites admissíveis pelas normas nacionais/internacionais consideradas ultrapassa 

os 40%.  

A Norma Portuguesa 2704 (NP 2074: 2015 – Avaliação da influência de vibrações impulsivas em 

estruturas) tem como objetivo estabelecer um critério de limitação de valores das grandezas 

físicas características das vibrações impulsivas e com um número de ocorrências limitado, com 

o objetivo de obviar a que ocorram quaisquer danos (com origem neste tipo de solicitações 

dinâmicas) nas estruturas. 
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Quanto à metodologia geral de previsão utilizada nos estudos considerados verificou-se que os 

testes de função de transferência física1 são preferíveis aos modelos numéricos (elementos 

finitos, elementos de contorno, elementos finitos combinados), uma vez que os modelos exigem 

parâmetros de entrada muito precisos que normalmente têm que ser determinados com recursos 

a ensaios in situ, como é o caso da análise multicanal de ondas de superfície2. Os modelos 

numéricos são normalmente utilizados para estudos de sensibilidade, com base em parâmetros 

simplificados do material, para um melhor entendimento das fontes de vibração para um 

determinado caso específico e o desempenho provável das medidas de mitigação.  

Muitos modelos analíticos, numéricos e baseados em métodos, tal como o método dos 

elementos finitos e dos elementos de contorno, têm vindo a ser desenvolvidos para prever a 

propagação das ondas e a interação dinâmica entre o terreno e a estrutura ferroviária aquando 

da passagem de uma composição ferroviária (Degrande & Schillemans, 2001). Por forma a 

validar estes modelos, foram realizadas diversas análises experimentais, tendo como orientação 

a norma ISO 14837-1 (2005). A norma ISO 14837-1 (2005) fornece uma orientação geral para 

métodos de medição, como a localização dos sensores. Estes devem ser instalados ao longo de 

uma linha perpendicular à ferrovia, por forma a quantificar a atenuação das vibrações geradas 

pelo tráfico ferroviário a uma certa distância da fonte. Segundo esta norma as medições das 

vibrações devem ser realizadas em três direções: paralela, perpendicular e vertical relativamente 

ao eixo da via (Connolly et al., 2014). Uma das primeiras análises experimentais foi realizada por 

Degrande e Schillemans (2001), com a realização de medições de vibração de campo livre a 

várias distâncias da linha férrea, durante a passagem de diversos comboios de alta velocidade 

Thalys (HSTs) com variações de velocidade entre 223 e 314 km/h. 

Xu et al. (2017) consideram que as vibrações induzidas por comboios influenciarão, sem dúvida, 

a estabilidade dos taludes nas proximidades da ferrovia. Para confirmar a afirmação anterior, os 

autores, monitorizaram os efeitos de tais vibrações na estabilidade de taludes, sendo que o 

sistema utilizado representa a primeira tentativa de monitorizar os efeitos das vibrações 

induzidas por comboios na estabilidade de taludes. Para tal, foi estabelecido um sistema de 

monitorização de vibração ligado em rede sem fios, que incluía medidores de vibração em rede, 

sensores tridimensionais de alta precisão e alta velocidade de aquisição e um sistema remoto 

de servidor de dados em rede sem fios. Este sistema permitiu monitorizar em tempo real e a 

longa distância as diferentes grandezas dos eventos vibratórios gerados (duração, frequência, 

amplitude, pico de aceleração e velocidade de pico das partículas), por meio de transmissão 

remota com baixo custo e alta eficiência. Deste estudo os autores concluíram que: 

                                                           
1 De acordo com (Gonçalves, 2012), a função de transferência é a razão entre a amplitude da frequência 
de saída (vibração do corpo em estudo), e a amplitude da frequência de entrada (excitação a que o sistema 
é sujeito). 
2 De acordo com (Eikmeier, 2014) a análise multicanal de ondas de superfície (MASW) baseia-se no 
comportamento dispersivo da onda Rayleigh ao propagar-se num meio verticalmente heterogéneo, onde 
diferentes comprimentos de onda percorrem diferentes espessuras de camadas. O objetivo deste método 
é a obtenção de um perfil de velocidades da onda de corte em função da profundidade. 
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 A velocidade de pico da partícula (PPV) era muito maior perto da ferrovia e diminuía 

gradualmente com o aumento da distância à ferrovia (atenuação); 

 As vibrações geradas pela passagem de um comboio são contínuas e têm uma duração 

relacionada à velocidade e ao comprimento do veículo; 

 A intensidade da vibração é proporcional ao peso e velocidade do veículo; 

 O terreno amortece as vibrações, este efeito torna-se mais óbvio à medida que as ondas 

se afastam da linha; 

 Verificou-se que o terreno exerce um efeito de filtragem nas vibrações de alta frequência. 

As amplitudes das vibrações em todas as frequências são atenuadas com uma distância 

de propagação crescente, mas as vibrações de baixa frequência apresentam menor 

atenuação. 

2.5 A modelação da propagação de vibrações geradas pelo tráfego 

ferroviário 

Segundo Kouroussis (2014), existem algumas restrições quanto à utilização das medições das 

vibrações. Uma das restrições apontadas pelo autor é o facto de as vibrações dos terrenos 

induzidas pela passagem de composições ferroviárias incluírem um elevado número de 

parâmetros que influenciam a geração de vibrações e a propagação das ondas, sendo difícil 

considerar todos esses parâmetros nas investigações. 

Diversos modelos de previsão numéricos foram classificados consoante o material circulante e 

a modelação do solo, sendo possível observar uma grande evolução da modelação. 

Krylov e Ferguson (1994), realizaram os primeiros estudos acerca das vibrações nos terrenos 

induzidas pela passagem de composições ferroviárias, utilizando o formalismo da função de 

Green3. Krylov (1994,1998), Sheng et al. (1999) e Kaynia et al. (2000), consideraram modelos 

em que as vibrações eram geradas por um único eixo de cargas (Figura 13). 

 

 

                                                           
3 A função de Green é um tipo de função utilizada para resolver equações diferenciais não-homogéneas 
sujeitas a condições iniciais ou condições de contorno determinadas.  

Linha Férrea 

Terreno 

Figura 13 – Modelo cujas vibrações são geradas por um único eixo de cargas (Kaynia et al., 2000). 
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Em 2008, Maldonado et al., consideraram nos seus estudos toda a estrutura (Figura 14) 

(comboio, via férrea, terreno de fundação), que até aqui raramente tinha sido considerada. 

 

Mais tarde, em 2006, Lu et al. estudaram a vibração dos terrenos gerada por cargas aleatórias 

que se movem ao longo da linha férrea, a uma velocidade constante (Figura 15). 

 

Pioneiros na utilização de modelos de veículos multi-corpos, Datoussaïd et al. (2010) e Sheng et 

al. (2003), consideraram modelos que consistiam na combinação de corpos (corpos rígidos ou 

flexíveis, corpos giratórios como é o caso das rodas) e elementos de interligação (molas e 

amortecedores). Estes modelos são compostos por um vagão ligado a um bogie (inclui duas 

rodas) através de uma suspensão secundária. O modelo interação veículo-via é representado 

na Figura 16a) e o modelo somente do veículo na Figura 16 b). 

Figura 15 - Modelo de cargas aleatórias que se movem ao longo da linha férrea (Lu et al. , 2006). 

Carris 

Amortecedores 

Travessas + Laje de Betão 

Terreno multicamadas 
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Amortecedores 

Travessas 

Balastro 

Superfície do terreno 

Camadas terreno 

Cargas aleatórias 

Figura 14 - Modelo comboio-via férrea-terreno de fundação (Maldonado et al., 
2008). 
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                                             b) 

 

Figura 16 - a) Modelo de interação veículo-linha (Datoussaid et al., 2000); b) Modelo do veículo como um 

sistema multi-corpos (Sheng et al., 2003). 

Com a evolução dos modelos dos veículos, Xia et al. (2010), desenvolveram um modelo 

integrado de interação dinâmica comboio-linha-terreno para prever a vibração induzida por um 

comboio em movimento (Figura 17). 

 

 

 

Este modelo foi desenvolvido com base na dinâmica do veículo, na dinâmica da via e nas funções 

de Green do terreno. O modelo tem em conta as vibrações das componentes do veículo, as 

cargas por eixo quase-estáticas e as interações dinâmicas entre as rodas e os carris. Através do 

estudo teceram as seguintes conclusões (Xia et al., 2010): 

 As características da vibração do terreno têm uma relação com a velocidade do comboio 

e com as propriedades do terreno; 

Figura 17 - Modelo reológico comboio-linha-terreno de um comboio em movimento (Xia et al., 2010). 
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 As respostas dinâmicas da excitação provocada pelas irregularidades da roda-carril têm 

uma grande influência nas altas frequências das componentes de vibração do terreno; 

 Com o aumento da distância à via, as vibrações do terreno têm tendência a diminuir; 

 Existe uma velocidade crítica de movimentação do comboio que se aproxima da 

velocidade mínima das ondas de Rayleigh no subsolo (Figura 18). 

Com a evolução, sobretudo tecnológica, os métodos analíticos começaram a ser postos de lado 

e começou a dar-se enfase aos modelos numéricos bidimensionais e tridimensionais através de 

métodos como o de elementos finitos e o de elementos de contorno. 

 

Em 2003, Paolucci et al. começaram a introduzir os modelos numéricos bidimensionais e 

tridimensionais de elementos finitos por forma a tentar perceber as potenciais vantagens e 

limitações destes métodos. Por forma a calcular a distribuição espacial do carregamento 

aquando da passagem do comboio, este foi desacoplado da linha e uma série de forças estáticas 

foram aplicadas (Figura 19).  

Figura 18 - Diagrama de dispersão para os modos P-SV (estes modos envolvem a compressão associada 

e o movimento da onda de corte polarizada vertical) no terreno (Xia et al., 2010). 
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Figura 19 - Distribuição espacial do carregamento aquando da passagem de um comboio (Paolucci et al., 

2003). 

No decorrer dos anos, diversos estudos de análises tridimensionais de elementos finitos foram 

efetuados no sentido de tentar perceber as vibrações induzidas pela passagem de comboio, tais 

como, Yang et al. (2003), Yang et al. (2009), Hall (2003), Anastasopoulos et al. (2009), Ju (2009), 

Stupazzini e Paolucci (2010), Zhai et al. (2010), Banimahd et al. (2011), Wang et al. (2012), 

Kouroussis e Verlinden (2013) e Connolly et al. (2013). 

Para além do método dos elementos finitos bidimensional e tridimensional, outros métodos são 

utilizados para modelar a propagação das ondas nos terrenos, como é o caso do método dos 

elementos de contorno. Em muitos estudos realizados, O’Brien e Rizos (2005), Sheng et al. 

(2006), Galvín et al. (2010) recorrem ao método dos elementos de contorno juntamente com o 

método dos elementos finitos para prever a vibração dos terrenos devido à circulação de 

composições ferroviárias. Em qualquer dos estudos referidos anteriormente, o terreno é 

Figura 20 - Modelo linha- terreno (Sheng et al., 2006). 

Carga em movimento com 

velocidade c 

Aterro (Elementos Finitos) 

Modelo da via anexado em nós  

Elemento de contorno a 50 m 

Camada superior do terreno 

(Elementos de Contorno) 

Substrato meio espaço (Elementos de Contorno) 

L
in

h
a
 c

e
n

tr
a
l 
d

a
 v

ia
 



30 

modelado com recurso ao método dos elementos de contorno e a via férrea com recurso ao 

método dos elementos finitos como pode ser observado nas Figura 20, Figura 21 e Figura 22. 

 

 

Segundo Galvin et al. (2010), o método dos elementos de contorno é utilizado de modo a ter em 

conta as descontinuidades do solo, construções subterrâneas e acoplamento com estruturas 

próximas que quebram a uniformidade da geometria do solo ao longo do percurso.  

O’brien e Rizos (2005) utilizam o método dos elementos de contorno, uma vez que através deste 

método a condição de radiação no infinito é implicitamente satisfeita pelas equações integrais de 

limite associadas. 

Figura 21 - Interação dinâmica linha-terreno, em que a linha é modelada pelo FEM e o 

terreno modelado segundo o BEM (Galvín et al., 2010). 

Figura 22 - Modelo linha-terreno (O'Brien & Rizos, 2005). 
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A junção de ambos os métodos, mantém as vantagens de cada método e eliminam as suas 

limitações.  

Nos diversos estudos observados, Connolly et al. (2015) verificaram que foram utilizados três 

tipos de linhas, as linhas superficiais, ao nível do solo; em aterro e seções de corte e linhas 

subterrâneas onde se incluem os túneis. Em alguns estudos as avaliações das vibrações foram 

realizadas para linhas mistas (linhas superficiais e em aterro ou linhas superficiais e 

subterrâneas), tendo sido mais utilizadas nos estudos as linhas superficiais. 

Também os diversos tipos de comboios foram estudados por Connolly et al. (2015) com o 

objetivo de prever se os níveis de vibração eram excedidos ou não. Para comboios tradicionais 

(intercidades) verificou-se que as vibrações transmitidas pelo terreno excederam os limites em 

36% dos casos. No caso das linhas de alta velocidade verificou-se que os níveis de vibração 

ultrapassaram os limites em 67% dos casos. Já para comboios de carga não se verificou em 

nenhum caso que estes tenham causado problemas de vibração no solo, mas em um dos casos 

verificou-se que foram excedidos os níveis de vibrações no terreno.  

Por forma a avaliar a influência das vibrações em edifícios, os tipos de construções foram 

avaliados, tendo sido as estruturas consideras de acordo com a Federal Railroad Administration 

(2012). Os edifícios residenciais foram os mais afetados pelas vibrações transmitidas pela 

passagem de composições ferroviárias, seguindo-se os edifícios institucionais. 

2.6 Modelação das medidas de mitigação dos impactes ambientais 

vibracionais em ferrovias 

Conforme referido anteriormente, da totalidade de relatórios estudados em Connolly et al. (2015), 

constatou-se que em 45% dos casos os limites admissíveis pelas normas para as amplitudes de 

vibração são ultrapassados, sendo necessárias medidas de mitigação. Nestes relatórios apenas 

uma solução passiva foi sugerida: a modificação das construções (Talbot & Hunt, 2003; 

Vogiatzis, 2012). Todas as outras medidas de mitigação sugeridas foram soluções ativas, tendo 

a maioria dos autores se focado na supressão da fonte de vibração. As medidas de mitigação 

mais comuns verificadas nestes estudos foram as mantas anti vibráteis e as lajes flutuantes. 

Outras das soluções recomendadas foram, parafusos resistentes, travessas resistentes, pneus 

agregados e carris continuamente soldados. 

Por forma a combater os efeitos indesejáveis das vibrações induzidas pelo tráfego ferroviário, 

diversos autores investigaram outra possível medida de mitigação que não foi verificada em 

nenhum dos relatórios utilizados no estudo de Connolly et al. (2015). Esta medida de mitigação 

consiste em trincheiras ou barreiras de onda. 

Paneiro (2006), por forma a minimizar as vibrações induzidas pela passagem de um comboio 

numa linha ferroviária subterrânea, realizou análises para obter a variação da velocidade de 

vibração causada pela circulação de uma composição ferroviária num túnel, em terreno arenoso 
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e em terreno argiloso, sem a existência de furos laterais na linha e com a existência dos mesmos. 

Dos resultados obtidos da análise onde foi considerada a existência de furos laterais (Figura 25 

e Figura 26) é possível verificar que abaixo da fonte os valores máximos de velocidade de 

vibração são superiores aos obtidos na análise sem furos laterais (Figura 23 e Figura 24). 

Segundo o autor, este fenómeno deve-se às reflexões provocadas pela existência de vazios. A 

presença de furos laterais limita a propagação das vibrações junto da fonte e orienta-as no 

sentido descendente. 

  

 
 

  

  

Cęlebi e Kirtel (2013) simularam computacionalmente a propagação das ondas, considerando o 

efeito da passagem de composições ferroviárias numa via férrea, a circular a diferentes 

velocidades de circulação aplicando um modelo de elementos finitos bidimensional com a 

abordagem de Mohr-Coulomb. Este estudo teve como objetivo estudar a implementação de 

barreiras tipo vala para isolar as fundações e estruturas das vibrações induzidas pelo tráfego 

ferroviário à superfície (Figura 27).  

Figura 23 - Variação da velocidade de vibração 
causada pela passagem de um comboio num 
túnel em terreno arenoso sem serem 
considerados os furos laterais (Paneiro, 2006). 

Figura 24 - Variação da velocidade de vibração 
causada pela passagem de um comboio num 
túnel em terreno argiloso sem serem 
considerados os furos laterais. (Paneiro, 2006). 

Figura 25 - Variação da velocidade de vibração 
causada pela passagem de um comboio num túnel 
em terreno arenoso, considerando furos laterais. 
(Paneiro, 2006). 

Figura 26 - Variação da velocidade de vibração 
causada pela passagem de um comboio num túnel 
em terreno argiloso, considerando furos laterais. 
(Paneiro, 2006). 
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Após análises realizadas antes e depois da construção da barreira de isolamento conclui-se que: 

1. Trincheiras abertas com profundidades de 4,5 metros têm efeitos significativos na 

atenuação da resposta estrutural, verificando-se uma redução de até 85% das vibrações 

verticais; 

2. O método de vibração mais eficiente é colocar uma vala aberta nas proximidades da 

linha férrea, considerado isolamento da vibração ativa. Sendo a redução principal obtida 

quando a distância entre a fonte de vibração e a tela é de 5 metros; 

3. A distância dos edifícios à barreira de ondas não tem qualquer efeito na redução das 

vibrações verticais, até pelo contrário, uma parte significativa das ondas superficiais é 

refletida na face frontal da tela e pode amplificar os níveis de vibração; 

4. A influência da velocidade do comboio na resposta da estrutura está relacionada com as 

propriedades mecânicas do terreno.  

  

Figura 27 – Redução das vibrações induzidas pelo tráfego ferroviário através da implementação de 

barreiras tipo vala preenchidas (Cęlebi & Kirtel, 2013). 

Barreiras tipo vala 



34 

Tal como Cęlebi e Kirtel (2013), Connolly et al. (2013) consideram barreiras tipo vala (Figura 28) 

para mitigação dos níveis de vibração. Através de modelações numéricas, os autores concluíram 

que a profundidade e o comprimento da vala têm uma grande influência na mitigação dos níveis 

de vibração, sendo a largura da vala insignificante. Para um exemplo específico, os autores 

mostraram ser possível reduzir os custos da utilização de “barreiras de onda” em 95%, se as 

dimensões da vala forem cuidadosamente planeadas. Como a largura das valas foi considerada 

um parâmetro não crítico reduziu-se a largura para w = 1/30 (ou seja, uma largura total de 0,25 

m) verificando-se uma redução de custos e somente uma pequena quebra no desempenho da 

mesma. Da mesma forma, se a profundidade for reduzida para d = 0,4 (3,08m), irá verificar-se 

uma redução de custos mantendo o desempenho de isolamento semelhante para vibrações 

verticais. De modo a minimizar ainda mais os custos, constatou-se que através da construção 

de uma vala com ambas as dimensões otimizadas (d=0,4 e w=1/30), as vibrações foram 

reduzidas em 80% na direção vertical e entre 30% e 57% na horizontal.  

 

  

Comboio 

Vala aberta 

Ponto de observação 

Comboio 

Ponto de 

observação 

Vala 

aberta 

Figura 28 - Barreira tipo vala para mitigação dos níveis de vibração (Connolly et al., 2013) 
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3 Caso de Estudo 

3.1 Enquadramento Geral do Projeto e Localização 

O presente caso de estudo está integrado no Projeto de Modernização da Linha da Beira Alta, 

inserido no Plano Estratégico de Infraestruturas e Transportes para o horizonte 2014-2020 

(PETI3+). Este projeto contempla cerca de 202km compreendendo diversas intervenções, sendo 

o foco deste estudo o troço Mangualde-Guarda, com 73 km de extensão, representado a laranja 

claro na Figura 29. 

A Linha da Beira Alta integra o caminho mais curto entre a costa Atlântica, passando por França, 

até à Europa do Norte. A “Ligação ferroviária Aveiro-Vilar Formoso”, inserida no corredor 

Atlântico das Redes Transeuropeias de Transportes (TEN-T), representado na Figura 30 tem por 

objetivo a melhoria da ligação entre a Região de Aveiro e a fronteira em Vilar Formoso através 

da Linha da Beira Alta (TPF, 2017). 

Este projeto faz parte integrante do troço “Ligação Ferroviária Aveiro-Salamanca-Medina del 

Campo” do Corredor Atlântico inscrito no Regulamento da União Europeia nº 1316/2013, que 

pertence à rede principal da TEN-T e pretende melhorar a ligação ferroviária internacional dos 

portos marítimos da costa Atlântica ao hinterland ibérico e do norte da Europa. Com o objetivo 

de alinhar a estratégia nacional dos transportes com a da União Europeia, foi elaborado pelo 

Governo Português o Plano Estratégico de Infraestruturas e Transportes para o horizonte 2014-

2020 (PETI3+) que estabelece uma visão de longo prazo do sistema de transportes e 

infraestruturas até 2050. Este plano é baseado num conjunto de Objetivos Estratégicos para o 

período 2014-2020 caracterizados por um equilíbrio entre a "promoção do crescimento", a 

"coesão social e territorial" e a "promoção da sustentabilidade do sistema de transportes" (TPF, 

2017). 

Figura 29 - Divisão dos três troços da Linha da Beira Alta com a representação a laranja claro do troço 

em análise (TPF, 2017) 
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3.2 Caracterização da Geologia Local 

A região entre Mangualde e Guarda caracteriza-se pelo predomínio de rochas graníticas sobre 

as restantes formações, embora possam também ser encontrados pequenos afloramentos 

constituindo “retalhos” de rochas xistentas e xisto-migmatiticas. Para além destas formações, 

podem ainda ocorrer embora com muito menor expressão, filões de diversas naturezas, bem 

como, depósitos aluvionares ao longo das principais linhas de água (TPF, 2017). 

Segundo a carta geológica de Portugal folhas 17-B Fornos de Algodres, 17-D Gouveia e 18-A 

Vila Franca das Naves à escala 1/50 000 e respetivas notícias explicativas, predominam nesta 

região os granitos monzoníticos. Tratam-se, no conjunto, de granitos com aspetos texturais 

diversos, embora apresentem uma grande uniformidade, no que diz respeito à constituição 

mineralógico-petrográfica. A rocha é, no geral, leucomesocrática de tom azulado quando sã, 

predominando geralmente a fácies porfiroide com grandes cristais de feldspato, por vezes, muito 

abundante. Estas rochas graníticas são parte integrante da cadeia varisca europeia, cuja 

classificação com recurso às relações temporais com a deformação, proposta por Ferreira et al. 

(1987), permitiu a divisão dos granitoides das Beiras nos grupos ante-D3, sin-D3, tardi-D3 e pós-

D3, considerando todas as intrusões mais antigas como pré-variscas (TPF, 2017). 

Figura 30 - Corredor Atlântico (TEN-T) (TPF, 2017) 
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Relativamente à região em estudo, é possível considerar que esta se insere nos grupos tardi e 

pós- D3, como se ilustra na Figura 31, onde se incluem granitos biotíticos e biotíticos-

moscovíticos, tipo I segundo a classificação de Chappell e White (1974). 

Os granitos porfiroides de grão grosseiro (ɣπg) são os que ocupam a maior parte desta região. 

Trata-se de rochas com textura porfiroide, de grão grosseiro a médio, com fenocristais de 

microclina-pertite (mais abundantes) e de plagióclase, frequentemente com mais de 10 cm de 

tamanho (TPF, 2017).  

Para além destes granitos, podem ainda ser encontrados granitos de grão grosseiro, 

frequentemente porfiroides (ɣπ’g), embora com menor representatividade. Estes granitos não 

são mais do que uma fácies dos anteriores granitos porfiroides, mas que diferem destes, devido 

à fraca individualização dos fenocristais. Embora sejam de grão grosseiro, apresentam também 

passagens frequentes e graduais a granitos porfiroides típicos (TPF, 2017). 

Os filões são geralmente numerosos nesta região, distinguindo-se os de rochas básicas, de 

rochas quartzosas e de rochas aplito-pegmatíticas. Estes últimos são quase sempre os que 

apresentam desenvolvimento mais reduzido (TPF, 2017). 

Os filões de rochas básicas, mais representativos, correspondem a diques de doleritos 

encaixados nos granitos com direções NE-SW, NNE-SSW, NW e E-W. Estes têm por vezes, 

percursos sinuosos, encontrando-se a rocha granítica encaixante geralmente esmagada e 

tectonizada na zona de contacto com estes filões (TPF, 2017). 

Além dos anteriores, importa também referir a existência de filões quartzosos (Figura 32) 

acompanhando os filões de rochas básicas. A sua espessura é geralmente muito variável, não 

ultrapassando em regra 1 a 2 m, podendo os mais extensos a atingir 3 a 4 km (TPF, 2017). 

Figura 31  - Esquema geológico simplificado do Batólito das Beiras (Azevedo & Aguado, 2006), sem escala). 
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No que respeita aos principais depósitos aluvionares, estes situam-se no fundo dos vales das 

principais linhas de água, como é o caso do rio Mondego. Estes depósitos têm, no entanto, pouca 

extensão e expressão. São de natureza essencialmente arenosa ou argilo-arenosa, com os 

elementos mais grosseiros em geral de natureza granítica. Junto ao rio Mondego, podem 

também ser encontrados pequenos retalhos de depósitos de terraços, onde abundam os calhaus 

rolados (TPF, 2017). 

3.3 Caracterização dos taludes 

Ao longo da Linha da Beira Alta foram selecionados 10 taludes de ambas as margens da linha 

férrea que serão alvo do estudo em questão. No mapa apresentado no Anexo D é possível 

observar a localização destes mesmos taludes na linha. A Tabela 2 descreve as características 

geológicas e gerais do talude consoante o ponto quilométrico a que se encontram.  

Figura 32 - Filão de quartzo intersetando o maciço rochoso granítico na zona do Sobral da Serra. 
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Tabela 2  – Características geológico-geotécnicas gerais dos taludes alvo do presente estudo. 

Talude 
Ponto 

Quilométrico 
Lado Descrição do Talude Fotografias 

1 
Pk 164+300 ao 

Pk 164+500 
LD 

O talude é constituído por granitos 

com grau de alteração W3, com 

inclinações variáveis entre 74º e 

86º e uma altura máxima de 

aproximadamente 9,5 metros.  

 

2 
Pk 164+570 ao 

Pk 164+800 
LE 

O talude é constituído por granitos 

com grau de alteração W2 e W3, 

com inclinações variáveis entre 70 

e 80º e uma altura máxima de 

cerca de 18 metros. 

 

3 

Pk 187+550 

ao 

Pk 187+850 

LD 

Entre o Pk 187+640 e 187+700, o 

talude é constituído por granitos 

W2 com passagens a W3, 

apresentando inclinações na 

ordem dos 75º e alturas superiores 

a 9 metros. Neste talude foi 

identificada uma falha no meio do 

mesmo ao longo de quase toda a 

sua altura. Na restante extensão 

do talude, este é constituído por 

saibros graníticos.  
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Talude 
Ponto 

Quilométrico 
Lado Descrição do Talude Fotografias 

4 

Pk 190+000 

ao 

Pk 190+410 

LD 

Entre o Pk 190+000 e o Pk 

190+100, o talude é constituído 

por saibros, sem sinais de 

instabilidades. Entre o Pk 

190+100 e o Pk 190+410, o talude 

é constituído por granitos W2 com 

passagens W3, com uma 

inclinação máxima de 63º e altura 

máxima de 11,7 metros.  

5 

Pk 194+180 

ao 

Pk 194+400 

LD 

Entre o Pk 194+180 e o Pk 

194+400, o talude é constituído 

por granitos decompostos, W5, a 

muito alterado, W4, nos primeiros 

120 metros e medianamente, W3, 

a pouco alterado, W2, na restante 

extensão. Apresenta inclinações 

entre 50º e 56º e uma altura 

máxima de 15 metros.  

6 

Pk 196+700 

ao 

Pk 196+800 

LE 

Entre o Pk 196+700 e o Pk 

196+800 identificou-se um talude 

constituído por granitos pouco a 

medianamente alterados (W2 a 

W3), com uma inclinação máxima 

de cerca de 60º e uma altura 

máxima de cerca de 10 metros.  

 

7 

Pk 197+130 

ao 

Pk 197+190 

LE 

Entre o Pk 197+130 e o Pk 

197+190, identificou-se um talude 

constituído por granitos pouco 

alterados, W2, a medianamente 

alterados, W3, e saibros ao nível da 

base do pano intermédio do 

talude. Este apresenta inclinações 

na ordem dos 60º e uma altura 

máxima de cerca de 20 metros. 
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Talude 
Ponto 

Quilométrico 
Lado Descrição do Talude Fotografias 

8 

Pk 197+250 

ao 

Pk 197+650 

LE 

Entre o Pk 197+250 e o Pk 

197+380, foi identificado um 

talude constituído por granitos 

medianamente alterado, W3, a 

muito alterado, W4, nos primeiros 

75 metros e pouco alterado, W2, a 

medianamente alterado, W3, na 

restante extensão. O talude 

apresenta uma inclinação máxima 

de 45º e uma altura total máxima 

de cerca de 26 metros. Entre o Pk 

197+400 e o Pk 197+600 

identificou-se um talude 

constituído por granitos W2, nos 

primeiros 100 metros é composto 

por dois panos com uma 

inclinação média de 74º e altura 

máxima de 23 metros, passando a 

ser composto por um pano com 

uma inclinação média de 45º e 

altura média total de 12 metros. 

 

 

 

 

9 

Pk 198+300 

ao 

Pk 198+900 

LE 

Entre o Pk 198+350 e o Pk 

198+430, o talude identificado é 

constituído por granitos pouco 

alterados, W2, com passagens a 

medianamente alterados, W3, com 

20 m de altura. Entre o Pk 

198+450 e o Pk 198+860, nos 

primeiros 20 m, o talude é 

constituído  saibros graníticos, 

seguidos de 390 m de granitos W2 

com passagens a granitos W3, de 

alturas máximas de 30 m e 

inclinações na ordem dos 62º.  

 

LD 

Entre o Pk 198+460 e o Pk 

198+830, o talude identificado é 

composto por granitos W2 com 

passagens a W3, com alturas 

máximas de 12,4 m e inclinações 

máximas na ordem dos 70º.  

 



42 

Talude 
Ponto 

Quilométrico 
Lado Descrição do Talude Fotografias 

10 

Pk 199+900 

ao 

Pk 200+150 

LD 

Entre o Pk 199+915 e o Pk 

200+150, identificou-se um talude 

em que nos primeiros 55 metros é 

constituído por granitos muito 

alterados (W4) a decompostos 

(W5). Os restantes 180 metros são 

constituídos por granitos pouco 

alterados (W2) com passagens a 

medianamente alterados (W3). 

Este talude apresenta inclinação 

máxima de 61º e uma altura 

máxima de cerca de 10 metros. 

 

 

3.3.1 Caracterização geomecânica do Maciço Rochoso 

As propriedades geomecânicas do maciço rochoso constituinte dos taludes anteriormente 

descritos foram obtidas considerando alguns ensaios para determinação das propriedades índice 

da matriz rochosa, associados à Descrição Geotécnica Básica (BGD), grau de alteração do 

maciço e resistência ao ressalto recolhidos no âmbito dos reconhecimentos geológicos de 

superfície (TPF, 2018). 

As propriedades índice, do material rocha (Tabela 3), foram obtidas através de ensaios de 

laboratório e tratadas estatisticamente tratando-se por isso de valores característicos (TPF, 

2018). 

Tabela 3 - Valores característicos para o peso volúmico da rocha, porosidade e resistência à compressão 

uniaxial. 

Propriedade índice Granito de grão grosseiro porfiroide  

Peso volúmico 𝛾 (kN∙m-3) 26 

Porosidade 𝑛 (%) 0,12 

Resistência à compressão uniaxial (MPa) 106 

 

Para a realização da análise de estabilidade é necessário definir as propriedades resistentes das 

descontinuidades que integram o maciço rochoso, uma vez que são elas as responsáveis pelas 

instabilidades existentes (TPF, 2018).  

Para tal, é necessário definir a persistência, rugosidade das superfícies, tipo de preenchimento 

e espessura das descontinuidades (TPF, 2018). 
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A resistência ao corte das descontinuidades foi alcançada recorrendo ao critério de Barton e 

Bandis (1990). O ângulo de atrito básico (Tabela 4) foi considerado tendo em conta os valores 

sugeridos em (Hoek & Bray, 1981). 

Tabela 4 - Ângulo de atrito básico segundo Hoek e Bray (1981). 

Rocha Ângulo de atrito básico (𝝋𝒃
′ ) 

Granito de grão grosseiro 31º – 35º 

 

No que se refere ao 𝐽𝐶𝑆, recorreu-se ao martelo de Schmidt para obter uma estimativa do seu 

valor. Ao longo de todo o traçado procedeu-se à medição da resistência ao ressalto, utilizando 

um martelo de Schmidt tipo L da Prointec. A resistência ao ressalto foi estimada segundo o 

critério definido em Barton e Choubey (1977). Para tal, foram realizadas 10 medições em cada 

uma das descontinuidades determinando-se o valor médio das cinco leituras mais altas (TPF, 

2018). 

No presente caso foram tomadas em consideração as observações realizadas durante os 

reconhecimentos de campo, bem como os parâmetros das descontinuidades recolhidos nos 

diferentes taludes. Da análise conjunta dos dados conclui-se que os perfis de rugosidade 

apresentam um 𝐽𝑅𝐶 em regra dentro do intervalo 7-11 e as fraturas tendem a apresentar uma 

persistência de cerca 5 a 10m, pelo que os valores de JRC foram corrigidos para esse intervalo. 

Na Tabela 5apresenta-se um resumo dos parâmetros utilizados para definição do critério de 

rotura de Barton e Bandis, assim como o intervalo de variação obtido para o valor de ângulo de 

resistência ao corte aproximado para um critério de rotura linear (TPF, 2018). 

Tabela 5 - Parâmetros utilizados para definição do critério de rotura Barton e Bandis. 

JRC 
Ângulo de atrito 

básico (𝝋𝒃
′ ) 

Extensão do plano de 

descontinuidade (𝑳𝒏) 

Tensão 
normal 

(𝝈𝒏) 

Ângulo de 
resistência ao corte 

obtido (𝝋′) 

7 - 11 31º - 35º 5-10m 26-520 kPa 38º- 41º 

Para efeitos de cálculos de estabilidade, considera-se adequadaa adoção de um ângulo de 

resistência ao corte de 40º. 

3.4 Caracterização das Fontes de Vibração 

As linhas ferroviárias existentes em Portugal oferecem diversos tipos de serviços desde os 

suburbanos aos alfa-pendulares, passando pelos regionais e intercidades. A par destes 

comboios de passageiros circulam ainda comboios de mercadorias.  

Na linha em estudo para além dos comboios de mercadorias que representam grande parte da 

circulação, circulam ainda comboios regionais, intercidades e internacionais. 
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Tal como já foi referido anteriormente, a carga por eixo dos comboios influencia o nível de 

vibrações, assim sendo é fundamental conhecer as cargas impostas à via (Monteiro, 2009). 

Tabela 6 – Características das composições ferroviárias existentes na linha em questão. 

Comboios Descrição Fotografia Esquema 

Regional 

Denominados por 
Unidade Tripla 
Elétrica (UTE) 

apresentam em 
carga normal uma 
massa de 165,6 
toneladas e uma 

velocidade máxima 
de 120 km/h   

 

Intercidades 

É utilizada uma 
locomotiva 5600 

que apresenta uma 
massa de 87,3 

toneladas e pode 
atingir uma 

velocidade máxima 
de 220km/h. As 

carruagens 
utilizadas são do 
tipo 621 com uma 

massa de 350 
toneladas. 

Locomotiva 5600  

Mercadorias 

É utilizada uma 
locomotiva 

Euro4000 que para 
o transporte de 

mercadorias 
apresenta uma 

velocidade máxima 
de 120 km/h e uma 

massa de 123 
toneladas. 

 

 

Vagões 

Os vagões 
considerados na 

análise de 
comboios de 
mercadorias 

apresentam uma 
carga máxima por 

eixo de 22,5 
toneladas e podem 

atingir uma 
velocidade máxima 

de 120 km/h 
 

 

Na presente dissertação só serão tidos em conta os comboios de mercadorias, ou seja, a 

locomotiva Euro4000 e os vagões apresentados na Tabela 6. Optou-se por considerar somente 

este tipo de composições, uma vez que são estes que mais carga transportam e que tendo em 

conta os objetivos pretendidos de aumentar as velocidades nesta linha, mas influência vão ter 

nas vibrações transmitidas ao terreno. 
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3.5 Metodologia Adotada 

Tendo como ponto de partida os dados obtidos aquando dos reconhecimentos geológicos do 

local, efetuados em dezembro de 2017, sobretudo as descontinuidades referentes a cada talude, 

realizaram-se várias análises de estatibilidade dos taludes indicados na Tabela 2. 

Primeiramente, com os dados obtidos dos reconhecimentos de campo, realizou-se a análise 

cinemática (com a aplicação computacional DIPS da Rocscience) que permite avaliar a 

viabilidade de formação de mecanismos de deslizamento com recurso à projeção estereográfica 

(equiárea) dos planos e polos de descontinuidades identificados aquando dos reconhecimentos 

geológicos do local e dos taludes a avaliar, conjugando essas mesmas descontinuidades com o 

ângulo de resistência ao corte das descontinuidades do maciço. Após a realização da análise 

cinemática e de terem sido identificados os taludes com mecanismos de rotura global 

cinematicamente admissíveis (rotura planar e por cunha), procedeu-se à avaliação da 

estabilidade global (com as aplicações computacionais RocPlane e SWedge da Rocscience) dos 

mesmos nas suas condições atuais, de forma a aferir um fator de segurança global (FS). De 

modo a aferir um fator de segurança mais real possível face à análise de estabilidade global 

realizada anteriormente realizaram-se análises estáticas de estabilidade bidimensionais e 

tridimensionais (RS2 e RS3 da Rocscience). Por fim com o objetivo de se entender se os fatores 

externos influenciam a estabilidade dos taludes na Linha da Beira Alta realizou-se uma análise 

dinâmica de modo a concluir se a passagem de composições ferroviárias influencia a 

estabilidade dos taludes que se encontram nas imediações da via férrea. Para tal foram 

realizadas análises dinâmicas com recurso aos dois softwares de elementos finitos já utilizados 

anteriormente.  

3.5.1 Análise Cinemática e Análise de Estabilidade Global 

A análise cinemática permite avaliar a viabilidade de formação de mecanismos de deslizamento 

com recurso à projeção estereográfica (equiárea) dos planos e polos de descontinuidades 

identificados aquando dos reconhecimentos geológicos do local e dos taludes a avaliar, 

conjugando essas mesmas descontinuidades com o ângulo de resistência ao corte das 

descontinuidades do maciço.  

As análises cinemáticas foram realizadas com recurso ao software DIPS da Rocscience. O DIPS 

é um programa de projeção estereográfica para a análise e apresentação de dados geológicos 

baseados na orientação. Através deste programa é possível determinar conjuntos de fraturas e 

executar análises cinemáticas de estabilidade de taludes. Este software possui diversos recursos 

computacionais, como é o caso dos agrupamentos (clusters) para o contorno estatístico de 

orientação, orientação média, cálculo de confiança, variabilidade, análise cinemática e análise 

de atributos qualitativos e quantitativos (Rocscience, 2018) 
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A avaliação da viabilidade cinemática por rotura planar e por toppling foi feita tendo em conta a 

posição dos polos das descontinuidades recolhidas em campo. Por sua vez, na avaliação de 

possíveis roturas por cunha consideraram-se as nuvens de dispersão formadas pelos diversos 

pontos de intersecção entre planos de diaclases de diferentes famílias. 

É importante referir que a viabilidade cinemática por toppling, característica corrente até pela 

compartimentação típica de maciços graníticos, está frequentemente relacionada com problemas 

de estabilidade local, já que este tipo de descontinuidades pode resultar da descompressão 

superficial do maciço e aumento da meteorização, sobretudo pelo efeito erosivo da água. Deste 

modo, estes tipos de roturas não serão considerados neste estudo, uma vez que este vai-se 

focar somente na estabilidade global (TPF, 2017). 

Após a realização da análise cinemática e de terem sido identificados os taludes com 

mecanismos de rotura global cinematicamente admissíveis (rotura planar e por cunha), 

procedeu-se à avaliação da estabilidade global dos mesmos nas suas condições atuais, de forma 

a aferir um fator de segurança global (FS). 

Os taludes que não cumprirem o FS mínimo estabelecido terão que ser alvo de tratamento. Os 

critérios de segurança utilizados nesta análise de estabilidade seguiram a metodologia tradicional 

(fatores de segurança globais) para um cenário estático com a presença de água nas 

descontinuidades. 

No caso estático foi realizado um cálculo adotando um diagrama de pressões (Figura 33), 

admitindo-se um preenchimento das fraturas de 25% (a pressão é aplicada a um nível 

representativo de 25% do valor da altura da massa rochosa deslizante). A admissão desta 

percentagem de água relativamente baixa prende-se com a ausência de preenchimento argiloso 

nas descontinuidades. Para este caso, o critério de segurança adotado foi de FS ≥ 1,50 (TPF, 

2017). 

Figura 33 – Exemplo de um talude onde a pressão é aplicada a um nível representativo de 25% do valor 
da altura da massa rochosa deslizante. 
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No caso sísmico o critério adotado para garantia de segurança é de um FS ≥ 1,10. 

Assim, para análise dos possíveis mecanismos instáveis utilizaram-se os programas de cálculo 

RocPlane, para roturas planares, e SWedge, para roturas por cunha. 

Quanto ao SWedge, este software é uma ferramenta de análise rápida, interativa e de simples 

utilização para avaliar a geometria e a estabilidade de cunhas de superfície em taludes rochosos. 

Utilizado em conjunto com o módulo DIPS (para representação das descontinuidades do maciço 

rochoso) é uma ferramenta útil para a análise de estabilidade de taludes rochosos. As cunhas 

são definidas por dois planos de descontinuidade que se cruzam, a superfície do talude e uma 

tensão opcional (ex: a pressão da água). Este software apresenta uma ampla gama de opções 

de análise, tais como, análise determinística, probabilística, combinações, sensibilidade e 

persistência e fornece um ambiente gráfico integrado para entrada rápida e fácil de dados e 

visualização de modelos 3D. Por forma a aumentar o fator de segurança da cunha, este 

programa permite a colocação de pregagens, betão projetado ou pressão de suporte. Este 

programa permite ainda a modelação de forças de desestabilização devido à pressão da água, 

cargas sísmicas ou forças externas. Opções de resistência ao corte, incluindo os modelos Mohr-

Coulomb, Barton-Bandis ou Power Curve (Rocscience, 2018). O RocPlane é uma ferramenta 

interativa de fácil utilização para a análise de estabilidade de roturas planares. O RocPlane facilita 

a criação rápida de modelos planares, podendo estes, ser visualizados em 2D e 3D. Este 

programa também inclui funcionalidades para analisar os resultados, gerar figuras e gráficos e 

apresentar relatórios de modelos e resultados (Rocscience, 2018). 

3.5.2 Análises Estáticas 

3.5.2.1 Análise de Elementos Finitos 2D 

Uma vez que as análises anteriormente apresentadas (análises de estabilidade global) são 

limitadas a problemas simplificados, uma vez que englobam geometrias simples e condições 

básicas de carregamento, acabam por fornecer uma visão pouco abrangente dos mecanismos 

de rotura. Grande parte dos problemas de estabilidade de taludes engloba geometrias 

complexas, materiais anisotrópicos, comportamento não linear, tensões in situ e vários 

processos envolvidos (carregamentos dinâmicos). De forma a resolver estas limitações 

começou-se a utilizar técnicas de modelação numérica. A modelação contínua é considerada a 

mais adequada nas análises de taludes constituídos por rochas intactas, rochas brandas e solos. 

Este tipo de modelação inclui os métodos das diferenças finitas e dos elementos finitos. 

Os códigos de modelação contínua bidimensional assumem condições de deformação plana, 

não sendo frequentemente válidos para taludes rochosos heterogéneos com estrutura, litologia 

e topografia variáveis. Já os códigos tridimensionais possibilitam a exploração de influências 

tridimensionais sobre a estabilidade do talude, incluindo a geometria do talude no plano e secção, 
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geologia, pressão de água nos poros, tensão in situ, propriedades do material e cargas 

dinâmicas. 

Para as análises de elementos finitos 2D recorreu-se ao software RS2 da Rocscience. O RS2, 

conhecido anteriormente como Phase 2, é um programa de elementos finitos bidimensional (2D) 

com recursos excecionais de análise para rochas e solos. Este programa pode ser utilizado para 

uma ampla gama de projetos de engenharia, como, análise de estabilidade de taludes, 

escavações superficiais e subterrâneas, infiltração de água subterrânea, consolidação, análise 

probabilística e capacidade para uma análise dinâmica. Uma das principais características do 

RS2 é a análise de estabilidade de taludes, por elementos finitos, utilizando o método de redução 

da resistência ao corte. Esta ferramenta é automatizada e pode ser utilizada com diversos 

critérios de rotura, incluindo Mohr-Coulomb (Rocscience, 2019) ou Hoek-Brown generalizado 

(Rocscience, 2019). Os poderosos processadores paralelos de vários núcleos permitem resolver 

problemas complexos de elementos finitos com rapidez e facilidade (Rocscience, 2018). 

Para a realização da análise de estabilidade de taludes através do método dos elementos finitos, 

o programa em questão recorre à abordagem redução da resistência ao corte (SSR - “Shear 

Strength Reduction”).  

Para a realização destas análises como características do material foram utilizados os dados 

apresentados no Capítulo 3.3.1. No que diz respeito à fracturação, não foi utilizada toda a 

fracturação recolhida nos levantamentos de campo. Através das análises cinemáticas verificou-

se quais as famílias de descontinuidades que causavam possíveis roturas (planares ou por 

cunhas), tendo sido utilizado para cada talude os dados de descontinuidade de cada família 

condicionante de rotura. No caso dos taludes que apresentavam roturas planares, uma vez que 

esta é mais condicionante que a rotura por cunha é utilizada somente a descontinuidade da 

família que dá origem à rotura planar. Nos taludes onde ocorrem roturas por cunha são utilizadas 

duas descontinuidades, referentes às duas famílias que, ao se intersectarem, dão origem à 

possível rotura por cunha. No programa computacional foi desenhada manualmente as fraturas 

correspondentes a cada talude, tendo estas sido colocadas no local mais provável da sua 

ocorrência e a sua orientação foi colocada com base na orientação retirada da família de 

descontinuidades correspondente através do software DIPS. 

As geometrias utilizadas foram escolhidas através do perfil transversal considerado o mais 

condicionante para cada talude, em norma o que representa a altura máxima do talude e onde 

este apresente maior inclinação.  

No que diz respeito à malha, este software permite escolher 4 diferentes tipos de elementos 

finitos (Figura 34, Figura 35, Figura 36 e Figura 37): 
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Figura 34 - Triângulos com 3 nós. 

 

Figura 35 - Quadriláteros com 4 nós. 

 

Figura 36 - Triângulos com 6 nós. 

 

Figura 37 - Quadriláteros com 8 nós. 

Para as análises realizadas recorreu-se à malha triangular com seis nós. Dos três tipos de malha 

existentes optou-se ainda por uma malha uniforme. 

3.5.2.2 Análise de Elementos Finitos 3D 

Embora as análises bidimensionais de elementos finitos sejam mais realistas e complexas que 

as análises convencionais, ainda apresentam algumas limitações como é o caso da 

representação geométrica que pode não coincidir exatamente com a realidade e sobretudo em 

caso de taludes heterogéneos, com estruturas e litologias variáveis. Deste modo verifica-se a 

necessidade de recorrer a análises tridimensionais de elementos finitos, uma vez que com estas 

é possível uma representação total do talude, independentemente da sua geometria. 

Para a realização das análises tridimensionais foi utilizado o software RS3 da Rocscience. O 

RS3, é um programa de elementos finitos, tridimensional (3D), aplicável tanto para rochas como 

para solos, é utilizado na modelação de encostas, projetos de túneis e suportes, escavações 

superficiais e subterrâneas, projetos de fundações, aterros, consolidação, infiltração de água 

subterrânea, entre outros. Com a redução de resistência ao corte totalmente automatizada, o 

RS3 permite uma análise avançada de estabilidade de taludes em modelos 3D mais complexos. 

A geometria do modelo tridimensional é construída com ferramentas CAD ou importando 

arquivos 3D, como DXFs. O RS3 permite analisar modelos com centenas de estágios diferentes, 

oferecendo inúmeras opções para visualização dos resultados em 2D e 3D, como por exemplo, 

deslocamentos, pressão de água, tensões e deformações. (Rocscience, 2018) 
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Por forma a realizar as análises tridimensionais foi necessário numa primeira fase realizar as 

geometrias que seriam inseridas no programa. Para tal, as superfícies dos taludes que seriam 

alvo das análises foram modeladas na aplicação Civil3D, onde surgiram diversos obstáculos, 

tendo sido detetadas logo algumas limitações no software escolhido. Aquando da realização da 

superfície no software CAD, o software forma automaticamente uma malha triangular, que no 

software de análise de elementos finitos escolhido apresentava diversos erros provavelmente 

devido à malha se encontrar muito “fechada” em algumas zonas afetando as análises realizadas. 

Por forma a ultrapassar esta situação, no Civil3D foi realizada uma simplificação da superfície, o 

que não eliminou na totalidade os erros apresentados no RS3 mas reduziu em grande quantidade 

o número dos mesmos.  

Tal como na análise estática bidimensional, a análise de estabilidade de taludes no software RS3 

é realizada recorrendo à abordagem SSR, considerando o critério de rotura de Mohr-Coulomb, 

as propriedades do material utilizadas são também as mesmas. 

No que diz respeito à fracturação, tal como no RS2 foram utilizadas as famílias de 

descontinuidades que davam origem a rotura e não todas as descontinuidades levantadas 

aquando dos reconhecimentos de campo. No entanto, o RS3 ao contrário do RS2 não permite 

que se modele manualmente as respetivas descontinuidades, havendo três formas de modelar 

as mesmas: usando Liners, atribuindo uma camada de material fino ou considerando fraturas 

presentes ao longo de todo o maciço. Neste caso optou-se por modelar as fraturas através do 

último ponto, em que na definição das propriedades do material se adicionaram os dados 

relativos às descontinuidades, considerando que estas estão presentes em todo o maciço. 

No software em questão, só se pode escolher entre dois diferentes tipos de elementos finitos, 

tetraedros com 4 nós e tetraedros com 10 nós, tendo sido utilizado nas análises realizadas o 

último. Foi utilizada uma malha uniforme que utiliza um tamanho de elemento definido para todas 

as regiões do modelo, sendo este tipo de malha bastante útil se nenhuma preferência for 

desejada para a densidade do elemento numa região específica do modelo. Pode-se definir esta 

mesma malha com uma densidade baixa, média ou alta, tendo sido considerada uma malha de 

média densidade. Na definição da malha verificou-se outra das limitações do programa, uma vez 

que os taludes em análise são muito irregulares, e, portanto, para taludes de grandes extensões 

não era possível definir a malha. Deste modo, nos taludes onde se verificou a impossibilidade de 

definir a malha, estes foram encurtados, sendo considerada apenas a área que apresentava 

riscos maiores de ocorrência de roturas. 
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3.5.3 Análise Dinâmicas 

3.5.3.1 Considerações gerais 

Por forma a melhor entender se os fatores externos influenciam a estabilidade dos taludes na 

Linha da Beira Alta realizou-se uma análise dinâmica com o objetivo de se perceber se a 

passagem de composições ferroviárias influencia a estabilidade dos taludes que se encontram 

nas imediações da via férrea e como influenciam. Para tal foram realizadas análises dinâmicas 

com recurso aos dois softwares de elementos finitos já utilizados anteriormente. 

De modo a que fosse possível a realização de uma análise dinâmica, foi necessário obter uma 

tabela força (kN) vs tempo (s) referente à passagem de composições ferroviárias. Para tal, 

recorreu-se ao Diretório da Rede 2019, da Infraestruturas de Portugal de onde se retirou que na 

linha em questão segundo a UIC-700-0 a carga máxima por eixo é de 22,5 toneladas (Figura 38). 

 

Figura 38 - Carga máxima por eixo permitida ao longo das linhas ferroviárias portuguesas. Destaque da 

Linha da Beira Alta (Adaptado de Diretório da Rede 2019, IP). 

Para tal foi considerada uma locomotiva Euro4000 com 20 vagões (como os apresentados no 

Capítulo 3.4), sendo que o conjunto na sua totalidade apresenta um comprimento máximo de 

317,6 metros, inferior ao comprimento máximo desta linha que é de 515 metros (Figura 39). 
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Figura 39 - Comprimentos dos comboios de mercadorias permitidos na Linha da Beira Alta. Adaptado de 

Diretório da Rede 2019, IP. 

Para cada zona do talude verificada como instável nas análises estáticas, ou seja, na zona onde 

correspondia o fator de segurança crítico foi colocado um ponto correspondente à passagem de 

uma composição ferroviária (solicitação dinâmica). Para esse ponto foi considerada a força 

correspondente à passagem de cada bogie na via, ou seja, foi calculado o tempo preciso em que 

cada bogie passava tendo em conta a informação referida anteriormente, sobretudo a distância 

entre bogies e a velocidade de circulação máxima permitida e, para cada passagem de um bogie, 

foi considerada a carga máxima por eixo permitida nesta linha. 

Assim, tendo em conta estes dados chegou-se a um gráfico força vs tempo que se encontra 

apresentado na Figura 40. 

Figura 40 - Gráfico Força vs Tempo resultante da passagem de um comboio de mercadorias. 
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3.5.3.2 Análise de elementos finitos 2D e 3D 

O esquema de integração dinâmico utilizado no RS2 e no RS3 é baseado nos métodos time-

stepping N.M. Newmark que são caracterizados pelas seguintes equações: 

𝑣𝑖+1 = 𝑣𝑖 + [(1 − 𝛽)𝛥𝑡]𝑎𝑖 + (𝛽𝛥𝑡)𝑎𝑖+1 

𝑢𝑖+1 = 𝑢𝑖 + (𝛥𝑡)𝑣𝑖 + [(
1

2
− 𝛾) (𝛥𝑡)2] 𝑎𝑖 + [𝛾(𝛥𝑡)2]𝑎𝑖+1 

Onde β e 𝛾 definem a variação da aceleração em qualquer período de tempo e a influência desta 

na estabilidade e precisão do algoritmo. A Tabela 7 apresenta os valores padrão normalmente 

utilizados para este esquema de integração. 

Tabela 7 - Valores padrão utilizados no esquema de integração dinâmico do RS2 e RS3. (Rocscience, 

2019) 

Esquema 𝛾 β 

Aceleração média 1/2 1/4 

Aceleração linear 1/2 1/6 

Amortecimento numérico 0,6 0,3025 

As condições de limite de absorção e transmissão fornecem o segmento de linha com o que às 

vezes é chamado de limite de traço do Lysmer-Kuhlemeyer (Rocscience, 2019). É uma condição 

de contorno artificial que tenta reproduzir o comportamento de limite infinito do terreno. Isto quer 

dizer que o limite de absorção e transmissão absorve ondas de corte e pressão de entrada, como 

se o modelo não se encontrasse realmente limitado. A suposição desses limites é que as ondas 

presentes no sistema se propagarão de acordo com as velocidades da onda de corte e 

compressão do material do terreno. O limite é construído a partir de dois amortecedores no limite 

externo, um perpendicular e outro tangencial à orientação do contorno (Figura 41), cujo 

coeficiente de amortecimento é proporcional às velocidades das ondas.  

 

Equação 31 
– Métodos 

time-
stepping 

Newmark. 

 

Equação 32 
– Métodos 

time-
stepping 

Newmark. 

 

Figura 41 – Limite construído a partir de dois amortecedores no limite externo, um perpendicular e outro 

tangencial à orientação do contorno (Rocscience, 2019). 
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Como o coeficiente de amortecimento é exclusivamente dependente das propriedades do 

material ao qual o limite é adicionado, esses limites não exigem valores de entrada. Se um limite 

de absorção ou transmissão for aplicado a um segmento de linha que faça fronteira com 

elementos cujas propriedades do material sejam diferentes, um valor médio de massa volúmica 

será utilizado no cálculo do coeficiente de amortecimento (Rocscience, 2019). 

Os amortecedores que são criados no limite de absorção são colocados no nó do limite externo 

e numa base rígida. Os limites de transmissão, por outro lado, são colocados num nó virtual 

externo restrito (Figura 42), em vez de serem rígidos. Isso é feito para que, se o movimento 

aplicado for prescrito a um limite externo com um limite de transmissão, esse movimento aplicado 

seja fornecido ao nó. Desta forma, o limite de transmissão permite que o movimento das ondas 

de entrada entre no sistema terreno enquanto absorve as ondas de corte e pressão que estariam 

a abandonar o domínio do terreno (Rocscience, 2019). 

 

Todos os parâmetros referentes a propriedades do material, fracturação, geometria e malha 

serão exatamente os mesmos que os já definidos aquando da realização da análise estática. 

Após definido o tipo de análise pretendido, é definida a fonte de solicitação dinâmica 

(apresentada na Figura 42), neste caso a passagem de uma composição ferroviária, definindo-

se, para simplificação, a fonte dos eventos dinâmicos como um ponto no centro da via férrea. 

Conforme cálculos experimentais efetuados, ao definir-se a aplicação das cargas dinâmicas, que 

definem um evento, em dois pontos (simulando a ação em dois carris), promove um aumento 

significativo do tempo de cálculo. 

  

Figura 42 – Limites de transmissão colocados num nó virtual externo 

(Rocscience, 2019). 
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4 Análise e Interpretação dos Resultados 

4.1 Considerações Gerais 

O presente estudo inicia-se com a análise de estabilidade dos taludes da Linha da Beira Alta 

com recurso a programas da Rocscience, como o DIPS, o SWedge e o RocPlane. Esta análise 

não teve em conta solicitações dinâmicas. Assim, a análise dos resultados obtidos através das 

análises convencionais permite assim a definição das zonas de interesse para o estudo estático 

e dinâmico para cada talude estudado utilizando o Método dos Elementos Finitos. 

4.2 Análise Cinemática 

Os resultados da análise cinemática efetuada estão apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8 – Resultados da análise cinemática efetuada. 

PK 

ANÁLISE CINEMÁTICA 

LADO ESQUERDO (LE) LADO DIREITO (LD) 

Início Fim 
Pendor 

(º) 

Azimute 

(º) 

Rot. 

Planar 

Rot. p/ 

Cunha 
Toppling 

Pendor 

(º) 

Azimute 

(º) 

Rot. 

Planar 

Rot. p/ 

Cunha 
Toppling 

164+300 164+500 84 223 F1 (F1+F2) (F1+F2) 84 43 - - (F1+F2) 

164+570 164+800 80 200 F2 (F1+F2) - 80 0 F3 (F1+F3) (F1+F2) 

187+550 187+850 - 75 127 F4 (F2+F4) (F2+F3) 

190+000 190+410 62 300 - - (F1+F4) 63 120 - (F3+F4) (F1+F2) 

194+180 194+400 - 54 119 - (F2+F3) (F1+F2) 

196+700 196+800 60 251 - (F4+F5) (F2+F3) - 

196+830 196+940 62 251 - (F4+F5) (F2+F3) - 

197+130 197+190 60 251 - (F2+F4) (F1+F4) - 

197+250 197+650 74 251 - (F2+F4) (F3+F4) - 

198+300 198+900 62 260 - (F2+F4) (F3+F4) 70 80 - (F1+F4) (F1+F2) 

199+900 200+150 45 279 - - (F1+F4) 61 99 - (F1+F4) (F1+F2) 

Na tabela anteriormente apresentada é possível observar os dados utilizados para a realização 

da análise cinemática, inclinação e azimute de cada talude, bem como as possíveis roturas em 

cada talude. Os F1, F2, F3, F4 e F5 representam as famílias de descontinuidades identificadas 

no DIPS, que podem ser observadas para cada talude no Anexo A. Por exemplo no Talude 1, 

entre o Pk 164+300 e o Pk 164+500, do lado esquerdo podem ocorrer roturas planares originadas 
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pela família de descontinuidade F1 (Figura 43) e no Talude 5 podem ocorrer roturas por cunha 

originadas pela interseção das famílias F2 e F3 (Figura 44). 

 

  

Após a realização da análise cinemática e de terem sido identificados os taludes com 

mecanismos de rotura global cinematicamente admissíveis (rotura planar e por cunha), 

procedeu-se à avaliação da estabilidade global dos mesmo nas suas condições atuais, de forma 

a aferir um fator de segurança global (FS). 

Os taludes que não cumprirem o FS mínimo estabelecido terão que ser alvo de tratamento. Os 

critérios de segurança utilizados nesta análise de estabilidade seguiram a metodologia tradicional 

(fatores de segurança globais) para um cenário estático com a presença de água nas 

descontinuidades. 

Figura 45 - Esquema de talude com identificação da inclinação do talude e da banqueta. 

Figura 43 - Análise Cinemática do Talude 1 no 
software DIPS (Rotura Planar). Identificação das 

famílias do Talude 1. 

Figura 44 - Análise Cinemática do Talude 5 no 
software DIPS (Rotura por Cunha). Identificação 

das famílias do Talude 5. 
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Assim, para análise dos possíveis mecanismos instáveis utilizaram-se os programas de cálculo 

automático RocPlane, para roturas planares, e SWedge, para roturas por cunha. Para tal foram 

utilizados os valores de inclinação e azimute médio das famílias de descontinuidades que deram 

origem às roturas identificadas, a inclinação da banqueta (Figura 45), a inclinação do talude 

(apresentado na Tabela 8) e o ângulo de resistência ao corte. 

Os valores dos fatores de segurança globais obtidos através das análises efetuadas encontram-

se na Tabela 9. 

Tabela 9 - Análise de estabilidade global dos taludes. 

Pk Mecanismo 

de rotura 

mais 

condicionante 

LADO ESQUERDO (LE) LADO DIREITO (LD) 

Altura 

(m) 

Inclinação 

da 

banqueta 

(º) 

Fatores de 

Segurança 
Altura 

(m) 

Inclinação 

da 

banqueta 

(º) 

Fatores de 

Segurança 

Início Fim 
ESTÁTICO + 

ÁGUA 

ESTÁTICO + 

ÁGUA 

164+300 164+500 Planar 15 10 1,01 - 

164+570 164+800 Planar 18,1 0 0,91 - 

187+550 187+850 Planar - 9,0 0 0,97 

190+000 190+410 Cunha - 11,7 0 1,07 

194+180 194+400 Cunha - 15,0 12 0,99 

196+700 196+800 Cunha 10,0 32 1,038 - 

197+130 197+190 Cunha 20,0 17 1,02 - 

197+250 197+650 Cunha 23,0 7 1,06 - 

198+300 198+900 Cunha 30,0 9 1,05 12,4 0 1,07 

199+900 200+150 Cunha - 10,1 0 0,99 

 

Da análise dos resultados obtidos conclui-se que em geral os taludes nas suas condições atuais 

não cumprem os critérios de segurança adotados, necessitando deste modo de um reforço 

estrutural. No Anexo A são apresentadas todas as análises efetuadas no SWedge e RocPlane. 

Os fatores de segurança obtidos nas análises efetuadas com recursos aos softwares SWedge e 

RocPlane apresentam valores muito baixos, em alguns casos inferiores à unidade que 

corresponde ao limite de estabilidade. Estes resultados devem-se às cunhas formadas 

apresentarem um tamanho muito reduzido, tratando-se somente de cunhas superficiais (Erro! A 

origem da referência não foi encontrada. e Erro! A origem da referência não foi 

encontrada.).  
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Figura 46 - Análise do Talude 7 no software SWedge onde é possível verificar uma cunha superficial de 
tamanho muito reduzido. 

 

Figura 47 - Análise do Talude 10 no software SWedge onde é possível verificar uma cunha superficial de 
tamanho reduzido. 

 

4.3 Análise de Elementos Finitos 2D 

4.3.1 Análise Estática 

Dado o maior detalhe que esta análise apresenta face às análises anteriormente realizadas, seria 

de esperar que os taludes em análise apresentassem fatores de segurança superiores aos 

calculados anteriormente. 

Como é possível observar na Tabela 10, os fatores de segurança obtidos através desta análise 

são todos superiores aos obtidos a partir da análise anterior.  
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Na Figura 48 encontra-se apresentado o Talude 1 ( Pk 164+300 ao Pk 164+500), onde é possível 

observar que para a análise em questão a tensão de corte máxima obtida é de 6.89 kPa, sendo 

esta verificada quase na base do talude. 

 

No caso do Talude 4 cuja análise estática bidimensional se encontra na  

 

Figura 49, é possível observar que a tensão de corte máxima atingida nesta análise, 

correspondente a 3,62 kPa verificando-se aproximadamente no meio do talude formando uma 

espécie de fatia, sendo que à medida que se vai andando para as extremidades desta “fatia” as 

tensões de corte apresentam-se menores. Esta fatia corresponde à zona de rotura do talude em 

questão. 

 

 

Figura 49 - Resultado da análise estática no RS2 do Talude 4 (Pk 190+000 ao Pk 190+410). 

Figura 48 - Resultado da análise estática no RS2 do Talude 1 (Pk 164+300 ao Pk 164+500). 
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Na Figura 50 e na Figura 51 é possível observar que as análises dos Taludes 6 (Pk 196+700 ao 

Pk 196+800) e 8 (Pk 197+250 ao Pk 197+650) são influenciadas pelas condições de fronteira, 

pelo que se conclui que os fatores de segurança obtidos para estes taludes através da análise 

em questão podem ser diferentes aos fatores de segurança reais. 

 

 

Figura 50 - Resultado da análise estática no RS2 do Talude 6 (Pk 196+700 ao Pk 196+800). 

 

Figura 51 - Resultado da análise estática no RS2 do Talude 8 (Pk 196+250 ao Pk 197+650). 

 

No caso dos taludes acima apresentados, cujos resultados são aparentemente influenciados 

pelas condições de fronteira, a geometria de ambos deveria ter sido aumentada para o lado 

esquerdo por forma a que tal não acontecesse. 
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Os resultados das análises realizadas no software RS2 encontram-se apresentados na Tabela 

10. 

Tabela 10 - Resultados da análise estática no RS2 

Taludes Ponto Quilométrico Lados FS da Análise Estática no RS2 

1 164+300 – 164+500 Lado Esquerdo 1,07 

2 164+570-164+800 Lado Direito 1,08 

3 187+550 – 187+850 Lado Direito 1,07 

4 190+000 – 190+410 Lado Direito 1,1 

5 194+180 – 194+400 Lado Direito 1,02 

6 196+700 – 196+800 Lado Esquerdo 1,09 

7 197+130 – 197+190 Lado Esquerdo 1,06 

8 197+250 – 197+650 Lado Esquerdo 1,1 

9 198+300 – 198+900 Lado Direito 1,07 

9 198+300 – 198+900 Lado Esquerdo 1,11 

10 199+900 – 200+150 Lado Direito 1,05 

 

Da tabela apresentada anteriormente é possível observar que o Talude 9 do Lado Esquerdo é o 

que apresenta um fator de segurança mais elevado (FS=1,11) e por outro lado o Talude 5 é o 

que apresenta menor fator de segurança (FS = 1.02). Da análise destes resultados conclui-se 

que, apesar dos fatores de segurança serem superiores à análise de estabilidade global 

apresentada anteriormente, verifica-se ainda assim que todos os taludes terão que ser alvo de 

tratamento, uma vez que os fatores de segurança obtidos permanecem inferiores a 1,5 (critério 

de segurança adotado).  

4.3.2 Análise Dinâmica 

Aquando da realização da análise dinâmica bidimensional seria de esperar que os resultados 

obtidos a partir desta análise iriam ser inferiores aos verificados na análise estática, de modo a 

que fosse possível confirmar a influência da passagem das composições ferroviárias na 

estabilidade dos taludes em estudo. 
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Na Figura 52 é apresentado o resultado referente ao Talude 1 (Pk 164+300 ao Pk 164+500), já 

apresentado anteriormente na análise estática. Pelo fator de segurança obtido (inferior ao da 

análise estática) confirma-se que a passagem dos comboios influencia a estabilidade do talude 

em questão.  

 

Na Figura 53 está representada a zona de máxima tensão de corte verificada no Talude 1 (zona 

vermelha) aquando a passagem das composições ferroviárias, correspondente a 8,86 kPa. De 

modo a perceber a influência desta passagem na estabilidade do talude foi colocado um ponto 

(8.76) onde a tensão de corte se apresentava quase no seu máximo de modo a verificar a 

variação desta durante a passagem do comboio. 

 

 

Figura 52 - Análise dinâmica realizada no software RS2 ao Talude 1 (Pk 164+300 ao Pk 
164+500). 

Figura 53 - Ponto onde foi verificada a tensão de corte máxima e onde foi colocado um ponto para 
observar a variação desta durante a passagem de um comboio. 

Distância (metros) 

A
lt

u
ra

 (
m

et
ro

s)
 



63 

O gráfico representado na Figura 54 mostra a variação da extensão de corte ao longo dos vários 

estágios correspondentes à passagem de um comboio de mercadorias. Da observação deste 

gráfico conclui-se que a extensão de corte aumenta à medida que o comboio passa, sendo que 

o estágio 1 corresponde ao talude sem qualquer influência da passagem do comboio, atingindo 

no estágio 6 a extensão máxima.  

 

Na Tabela 11 encontram-se apresentados todos os resultados referentes às análises dinâmicas 

bidimensionais. 

Tabela 11 - Resultados da análise dinâmica no RS2 

Taludes Ponto Quilométrico Lados FS da Análise Dinâmica no RS2 

1 164+300 – 164+500 Lado Esquerdo 0,83 

2 164+570-164+800 Lado Direito 0,91 

3 187+550 – 187+850 Lado Direito 0,69 

4 190+000 – 190+410 Lado Direito 0,82 

5 194+180 – 194+400 Lado Direito 0,57 

6 196+700 – 196+800 Lado Esquerdo 1,06 

7 197+130 – 197+190 Lado Esquerdo 0,65 

8 197+250 – 197+650 Lado Esquerdo 0,78 

9 198+300 – 198+900 Lado Direito 0,68 

9 198+300 – 198+900 Lado Esquerdo 0,85 

10 199+900 – 200+150 Lado Direito 0,61 

 

Figura 54 - Gráfico de variação da extensão de corte durante os vários estágios correspondente à 
passagem de um comboio de mercadorias. 
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Da observação dos resultados da análise dinâmica bidimensional apresentados na tabela acima 

é possível verificar que os fatores de segurança obtidos são inferiores face aos fatores de 

segurança obtidos na análise estática bidimensional para todos os taludes. Verifica-se assim 

que, ao longo do troço em estudo, a passagem de composições ferroviárias poderá potenciar a 

instabilização dos taludes nas imediações da linha. Dos resultados apresentados na tabela 

acima, é possível observar que o Talude 6 é o que apresenta um fator de segurança mais elevado 

(FS=1.06) e o Talude 5 o que apresenta um fator de segurança mais baixo (FS=0.57). Desta 

análise conclui-se que, com as novas condicionantes (velocidades que se pretende atingir, 

dimensão das composições, cargas transportadas por eixo), os fatores de segurança atingidos 

podem atingir valores inferiores à unidade, verificando-se assim a necessidade extrema de 

tratamento dos taludes em questão aquando da modernização desta linha, para evitar o risco de 

queda dos mesmos quando as novas condicionantes forem impostas.  

4.4 Análise de Elementos Finitos 3D 

4.4.1 Análise Estática 

As análises tridimensionais pretendem representar a geometria real dos taludes em estudo, 

resultando assim um maior detalhe destas análises face às análises realizadas anteriormente. 

A Figura 55 representa o Talude 1 também apresentado anteriormente nas análises 

bidimensionais.  

 

Da análise apresentada acima é possível verificar duas zonas onde ocorre maior deslocamento 

(representadas em tom alaranjado), estando estas zonas associadas ao fator de segurança 

Figura 55 - Análise estática realizada no software RS3 do Talude 1 (Pk 164+300 ao Pk 164+500). 

FS=1.32 
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obtido para esta análise de 1,32. Para estas zonas, onde se verifica maior deslocamento foi 

obtida uma tensão de corte máxima de 2,5 kPa. 

O fator de segurança obtido é bastante superior ao verificado nas análises anteriores 

constatando o esperado, que a aproximação da geometria á realidade do talude influencia a 

análise de estabilidade do mesmo, sendo então esta análise a que representa o fator de 

segurança mais próximo da realidade. 

Na Figura 56, encontra-se apresentada a análise estática tridimensional referente ao Talude 10 

(Pk 199+900 ao Pk 200+150). Desta imagem é possível observar que a zona a vermelho 

verificada a meio do talude é a zona crítica para a ocorrência de roturas, sendo esta a zona onde 

se verifica maior deslocamento e onde corresponde uma tensão de corte de 2 kPa. O fator de 

segurança obtido para esta análise é inferior ao fator de segurança obtido na análise estática 

bidimensional, uma vez que o perfil utilizado na análise bidimensional pode não coincidir com a 

zona onde se verifica o menor fator de segurança na análise tridimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 - Análise estática tridimensional realizada no software RS3 para o Talude 10 (Pk 199+900 ao Pk 
200+150). 
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Na Tabela 12 encontram-se apresentados os resultados das análises estáticas tridimensionais 

realizadas a todos os taludes.  

Tabela 12 - Resultados da análise estática no RS3 

Taludes Ponto Quilométrico Lados FS da Análise Estática no RS3 

1 164+300 – 164+500 Lado Esquerdo 1,32 

2 164+570-164+800 Lado Direito - 

3 187+550 – 187+850 Lado Direito 1,22 

4 190+000 – 190+410 Lado Direito 1,41 

5 194+180 – 194+400 Lado Direito 1,70 

6 196+700 – 196+800 Lado Esquerdo 0,95 

7 197+130 – 197+190 Lado Esquerdo 1,27 

8 197+250 – 197+650 Lado Esquerdo 1,50 

9 198+300 – 198+900 Lado Direito - 

9 198+300 – 198+900 Lado Esquerdo - 

10 199+900 – 200+150 Lado Direito 1,03 

 

Dos resultados apresentados anteriormente conclui-se que na maioria dos casos o fator de 

segurança encontra-se superior ao obtido nas análises anteriores, apenas com duas exceções 

(Talude 6 e Talude 10), sendo que a para o Talude 10 já foi explicado resumidamente o motivo 

pelo qual o fator de segurança tridimensional é inferior ao bidimensional, sendo mais à frente 

discutidas estas diferenças detalhadamente para o Talude 6. Não foi possível obter resultados 

para os taludes 2 e 9 devido a problemas de memória, provavelmente relacionados com o facto 

de o número de funções de forma ser bastante elevado levando a que as matrizes ocupem 

bastante espaço na memória do computador e assim surjam dificuldades no processamento. 

Como já foi constatado, em geral todos os fatores de segurança encontram-se superiores aos 

fatores de segurança obtidos através das análises realizadas anteriormente, mas ainda assim 

quase todos os taludes apresentam necessidade de tratamento aquando das obras de 

modernização da presente linha, com exceção dos Taludes 5 e 8, cujos fatores de segurança 

são iguais e superiores a 1,5, respetivamente. 

4.4.2 Análise Dinâmica 

Tal como ocorreu nas análises bidimensionais, ao realizar-se estas análises esperava-se que os 

fatores de segurança diminuíssem face aos obtidos através das análises estáticas 

tridimensionais apresentadas anteriormente. 

Como exemplo será apresentada, tal como anteriormente, a análise dinâmica do Talude 1 (Pk 

164+300 ao Pk 164+500). Para a realização desta análise tendo em conta que na análise estática 

deste mesmo talude, haviam duas zonas onde se verificou o máximo deslocamento, optou-se 

por colocar duas forças (Figura 57 e Figura 58), cada uma correspondente à passagem do 
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comboio na direção dos deslocamentos verificados na análise estática. Tendo-se verificado 

através desta análise com duas solicitações dinâmicas, o aumento do deslocamento face à 

análise estática deste mesmo talude de 0,11 metros para 0,21 metros e ainda um aumento da 

tensão de corte de 2,5 kPa para 4,2 kPa, tendo se verificado uma diminuição do fator de 

segurança de 1,32 para 0,79.O fator de segurança obtido para a análise dinâmica tridimensional 

é inferior ao fator de segurança da análise dinâmica bidimensional, pois na análise bidimensional 

só foi considerada uma solicitação dinâmica, enquanto nesta análise recorreu-se a duas 

solicitações dinâmicas tendo por isso ocorrido um decréscimo maior do fator de segurança face 

à análise estática. 

 

Figura 57 - Análise dinâmica do Talude 1 com a 
representação da passagem de um comboio na 

primeira zona onde se verifica maior deslocamento. 

 

Figura 58 - Análise dinâmica do Talude 1 com a 
passagem do comboio representada na segunda 

zona onde se verifica maior deslocamento. 

Na Tabela 13 encontram-se apresentados os resultados, em termos de fatores de segurança 

das análises dinâmicas tridimensionais. Tal como já foi referido anteriormente, não foi possível 

obter resultados para o Talude 2 e para o Talude 9 devido a problemas de memória, que 

impossibilitaram o processamento destes taludes. Não foi possível obter resultados para a 

análise dinâmica do Talude 8 por dificuldades de processamento, que não foi possível identificar. 

Este tipo de problemas é bastante comum em análises com sólidos tridimensionais. 

Tabela 13 - Resultados da análise dinâmica no RS3 

Taludes Ponto Quilométrico Lados FS da Análise Dinâmica no RS3 

1 164+300 – 164+500 Lado Esquerdo 0,79 

2 164+570-164+800 Lado Direito - 

3 187+550 – 187+850 Lado Direito 1,17 

4 190+000 – 190+410 Lado Direito 1,15 

5 194+180 – 194+400 Lado Direito 0,50 

6 196+700 – 196+800 Lado Esquerdo 0,36 

7 197+130 – 197+190 Lado Esquerdo 0,30 

8 197+250 – 197+650 Lado Esquerdo - 

9 198+300 – 198+900 Lado Direito - 

9 198+300 – 198+900 Lado Esquerdo - 

10 199+900 – 200+150 Lado Direito 0,88 

 

F F 
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Da observação dos resultados apresentados na tabela acima, conclui-se que há uma diminuição 

dos fatores de segurança face aos fatores de segurança obtidos nas análises estáticas 

tridimensionais. Contatando-se o que já tinha sido verificado aquando da realização das análises 

dinâmicas bidimensionais, que ao longo do troço em questão a passagem de composições 

ferroviárias de mercadorias influencia a estabilidade dos taludes que se encontram nas 

imediações da linha. Dos resultados obtidos, é possível observar que o Talude 6 e o Talude 7 

são os que apresentam fatores de segurança mais baixo (na ordem dos 0,30). No caso do Talude 

6 este valor deve-se ao facto de se ter verificado neste talude um bloco destacado (como vai ser 

apresentado no capítulo seguinte), sendo o Talude 3 o que apresenta um fator de segurança 

mais elevado de 1,17. Assim conclui-se que com as novas condicionantes (velocidade mais 

elevadas, mais cargas transportadas por eixo e maior comprimento dos comboios), alguns 

fatores de segurança atingem  valores inferiores à unidade o que induzirá à instabilização dos 

mesmos, verificando-se assim a necessidade de tratamento de todos estes taludes aquando da 

modernização da Linha da Beira Alta, para evitar o risco de queda dos mesmo quando as novas 

condicionantes da linha forem impostas. Mesmo os taludes cujo fator de segurança é superior à 

unidade continuam a não cumprir os critérios de segurança adotados. Com base nos resultados 

obtidos através destas análises foi realizado um zonamento da linha em questão ao nível da 

estabilidade de taludes por ação da circulação ferroviária (Anexo D). Nos taludes em que não foi 

possível obter resultados das análises dinâmicas tridimensionais foram utilizados os resultados 

obtidos através das análises dinâmicas bidimensionais. 

 

4.5 Análise Comparativa 

Da comparação de resultados de todas as análises realizadas, conclui-se que tal como já foi 

verificado anteriormente as análises de estabilidade global são eventualmente menos precisas 

face as análises efetuadas através de softwares de elementos finitos, o que revela fatores de 

segurança mais baixos nas primeiras análises do que nas segundas. As análises de estabilidade 

global são consideradas eventualmente menos precisas uma vez que nestas análises não são 

consideradas as geometrias dos taludes, sendo a análise efetuada com base nas forças 

estabilizadoras e instabilizadoras ao longo das famílias de descontinuidades. 

A Figura 59 apresenta a comparação de resultados entre as análises de estabilidade global e as 

análises estáticas de elementos finitos bidimensionais e tridimensionais 
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Figura 59 - Gráfico com a comparação de resultados das análises estáticas efetuadas nos diversos 
softwares. 

 

Da observação dos resultados acima apresentados podemos concluir que as análises de 

estabilidade global são as que apresentam fatores de segurança mais baixos. Por outro lado, 

com exceção de dois taludes, as análises tridimensionais apresentam fatores de segurança mais 

elevados face às restantes análises, pois são as análises que modelam de forma mais realista o 

talude, uma vez que têm em conta o confinamento, o que não acontece nas análises 

bidimensionais que não têm em conta o confinamento que recebe significativas contribuições de 

atrito lateral do terreno encaixante e não sujeito à movimentação. 

Dos taludes estudados tridimensionalmente, é possível observar que o Talude 6 (Pk 196+700 ao 

Pk 196+800) e o Talude 10 (Pk 199+900 ao Pk 200+150) apresentam um fator de segurança da 

análise tridimensional inferior ao da análise bidimensional. No caso do Talude 10 isto deve-se 

provavelmente ao facto de o perfil utilizado na análise bidimensional não corresponder à zona 

verificada como crítica na análise tridimensional. No caso do Talude 6, isto deve-se não só ao 

facto de a análise bidimensional deste talude ter sido influenciada pelas condições de fronteira 

como já foi visto anteriormente, como ao facto de na análise bidimensional a geometria escolhida, 

ou seja o perfil transversal escolhido corresponder ao perfil onde o talude apresenta maior altura 

e/ou maior inclinação (Figura 63), pois considerou-se que seriam os fatores mais condicionantes 

na estabilidade de taludes. 
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Figura 60–Análise tridimensional do Talude 6, onde está identificado o perfil do talude utilizado na análise 
bidimensional assinalado a vermelho. Vista lateral. 

No entanto, na análise tridimensional, verificou-se que provavelmente haveria um bloco 

destacado do talude no centro do mesmo, não correspondendo à zona onde foi selecionado o 

perfil na análise bidimensional (Figura 64). Como nas análises tridimensionais o talude é 

considerado no todo (não sendo somente utilizado um perfil transversal do mesmo), é possível 

verificar-se estes pormenores que numa análise bidimensional nunca imaginaríamos. Neste 

caso, o condicionante da estabilidade é sem dúvida o bloco destacado e não a altura máxima ou 

a maior inclinação do talude, daí o fator de segurança ser inferior na análise tridimensional face 

às restantes análises. 

Figura 61 – Vista frontal do Talude 6 onde está identificado a vermelho o perfil utilizado nas análises 

bidimensionais e a preto o bloco destacado do talude. 

No que diz respeito às análises dinâmicas, tal como já foi concluído anteriormente, é possível 

verificar-se a influência da passagem das composições ferroviárias na estabilidade dos taludes 

que se encontram nas imediações da linha, tanto nas análises bidimensionais como nas análises 

tridimensionais. 

Bloco destacado 
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Uma vez que na análise estática tridimensional os fatores de segurança foram quase sempre 

superiores aos fatores de segurança das análises bidimensionais esperava-se que nas análises 

dinâmicas o mesmo ocorresse.  

Os fatores de segurança obtidos das análises dinâmicas bidimensionais e tridimensionais 

encontram-se apresentados na  

Figura 62. 

 

Figura 62 - Influência da circulação ferroviária na estabilidade dos taludes. Comparação das análises 

estáticas e dinâmicas 2D e 3D. 

Da comparação dos resultados apresentados na figura acima conclui-se que dos resultados das 

análises dinâmicas tridimensionais, os fatores de segurança obtidos em 4 dos casos são 

inferiores aos das análises dinâmicas bidimensionais. No caso do Talude 1, ainda que esta 

diferença não seja significativa, a diminuição deve-se ao facto de terem sido aplicadas duas 

solicitações dinâmicas a simular a passagem da composição ferroviária em dois locais distintos 

do talude que se apresentavam com maior risco de queda, sendo que na análise bidimensional 

deste mesmo talude só foi considerada uma solicitação dinâmica. Por outro lado, tem-se o Talude 

6 que, tanto em termos de análises estáticas, como em termos de análises dinâmicas, 

apresentam fatores de segurança muito baixos nas análises tridimensionais face às análises 

bidimensionais devido ao facto já verificado anteriormente, do bloco que se encontra destacado 

neste talude, bem como nas análises bidimensionais estas terem sido influenciadas pelas 

condições de fronteira.  
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5 Conclusões 

Por observação do âmbito e dos objetivos do presente estudo, conclui-se que todos os objetivos 

propostos foram cumpridos.  

Em primeiro lugar, dadas as limitações das análises de estabilidade global, confirmou-se que os 

baixos fatores de segurança obtidos se devem sobretudo às cunhas superficiais que se verificam 

nos taludes estudados, não se tratando por isso de roturas de grandes dimensões. 

No que toca às análises de elementos finitos bidimensionais realizadas verificaram-se algumas 

limitações na escolha dos perfis transversais utilizados para a geometria, uma vez que foram 

escolhidos os perfis transversais onde os taludes apresentavam maior altura e/ou maior 

inclinação, dado que supostamente seriam os mais condicionantes. Após as análises 

tridimensionais verificou-se que a definição deste critério não foi a mais correta, uma vez que por 

exemplo no caso do Talude 6 (Pk 196+700 ao Pk 196+850) verificou-se que a zona de maior 

instabilidade correspondia a um bloco destacado, que não se encontrava nem na zona mais alta 

do talude, nem na zona mais inclinada, inviabilizando assim a escolha do perfil com maior altura 

e maior inclinação. Deste modo foi obtido um fator de segurança mais elevado na análise 

bidimensional do que na tridimensional, pois a zona de maior altura e inclinação não corresponde 

à zona onde se verificam maiores deslocamentos. Em termos de modelação verificou-se ainda 

que as análises do Taludes 6 e 8 foram influenciadas pelas condições de fronteira devendo ter 

sido aumentada a geometria de ambos para o lado esquerdo por forma a que tal não 

acontecesse. 

Quanto ao software de análise de elementos finitos tridimensional verificou-se algumas 

dificuldades na modelação dos taludes, tanto a nível de geometria como a nível de definição das 

malhas. Em primeiro lugar no que se refere à geometria, uma vez que os taludes em estudo 

apresentam geometrias bastante complexas, com inúmeras irregularidades, assim que estas 

eram introduzidas no programa inúmeros erros eram apresentados que poderiam condicionar a 

análise de elementos finitos. De modo a solucionar este problema, no programa CAD utilizado 

para modelar os taludes (Civil3D), as superfícies tiveram que ser simplificadas o máximo 

possível, sendo que nos Talude 2 e 9 não foi sido possível eliminar todos os erros apresentados 

na sua totalidade. Quanto à definição das malhas, verificou-se alguma dificuldade nos taludes 

que apresentavam grandes extensões, nestes casos o programa não permitia definir qualquer 

tipo de malha apresentando sempre um erro. De modo a solucionar este problema verificou-se 

a necessidade de limitar os taludes apenas às zonas que apresentavam maior risco de 

instabilização, tendo sido deste modo diminuída a extensão destes taludes quase para metade, 

não inviabilizando a análise dos mesmos pois o domínio considerado corresponde ao domínio 

onde se verificam os maiores deslocamentos. Neste software ao contrário do que se realizou no 

software de análise bidimensional, as descontinuidades não foram possíveis de modelar 

manualmente, tendo sido consideradas fraturas presentes ao longo de todo o maciço. Verificou-
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se ainda algumas dificuldades no processamento de dois taludes (Talude 2 e 9), para os quais 

não foi possível obter resultados devido a problemas de memória, provavelmente devido ao 

número de funções de forma ser bastante elevado levando a que as matrizes ocupem bastante 

espaço na memória do computador e assim surjam dificuldades no processamento. 

No que toca às análises dinâmicas efetuadas, considerando os parâmetros definidos, os 

objetivos para a remodelação desta linha (velocidades máximas de 120km/h para comboios de 

mercadorias) e as composições que nela vão circular verificou-se que o objetivo foi cumprido e 

que se pode afirmar que a passagem de composições ferroviárias de mercadorias na linha em 

questão influencia a estabilidade dos taludes que se encontram nas imediações da linha. Nesta 

análise a passagem das composições ferroviárias foi simulada de forma simples tendo sido 

considerada somente uma força no centro da linha férrea. Tanto nas análises bidimensionais 

como nas análises tridimensionais dinâmicas verificou-se que em todos os taludes os fatores de 

segurança diminuíram face às análises estáticas. 

Com base nas análises dinâmicas tridimensionais foi efetuado um zonamento da Linha da Beira 

Alta ao nível da estabilidade de taludes por ação da circulação ferroviária (Anexo D). No caso 

dos taludes em que não foi possível obter resultados das análises dinâmicas tridimensionais 

(Taludes 2, 8 e 9) foram considerados os resultados das análises dinâmicas bidimensionais. 

Em geral, as análises de estabilidade global são as mais utilizadas devido ao facto de estas 

apresentarem resultados imediatos e não necessitarem de modelação dos taludes, 

apresentando-se deste modo as análises mais rápidas. As análises de elementos finitos 

bidimensionais requerem um tempo de realização muito superior tanto na escolha dos perfis 

transversais para a análise bem como pelo tempo de processamento da mesma. O mesmo 

acontece nas análises tridimensionais, cuja modelação dos taludes requer um tempo ainda 

superior ao das análises bidimensionais devido à necessidade modelar os taludes num software 

CAD, bem como o tempo de processamento das análises, é em muito, superior ao das análises 

bidimensionais. Em termos de resultados como já foi visto anteriormente, as análises 

tridimensionais são as que apresentam melhores resultados, uma vez que modelam de uma 

forma mais realista o talude uma vez que têm em conta o confinamento, o que não acontece nas 

análises bidimensionais que não têm em conta o confinamento que recebe significativas 

contribuições de atrito lateral do terreno encaixante e não sujeito à movimentação. Já as análises 

de estabilidade global são muito conservadoras, resultando em custos mais elevados nas 

soluções de estabilidade a utilizar. 
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6 Trabalhos Futuros 

Este capítulo pretende abordar alguns desenvolvimentos que podem ser realizados no âmbito 

de aprofundar os resultados obtidos na presente dissertação, uma vez que o futuro contributo 

neste tema é de extrema importância para o conhecimento da influência da passagem de 

composições ferroviárias na estabilidade de taludes rochosos que se encontrem nas imediações 

das linhas férreas, podendo agir sobre estes antes que desastres aconteçam. 

Nos desenvolvimentos que poderão ser realizados futuramente com o intuito de melhor o 

presente estudo incluem-se: 

 Melhoria da modelação do comboio, considerando por exemplo duas forças, uma em 

cada eixo da linha. E modelando a passagem em vez de ser somente num ponto como 

na presente dissertação, simular a passagem deste ao longo da linha; 

 Abordar e modelar possíveis medidas de mitigação como as abordadas pelos autores 

Paneiro (2006), Connoly et al. (2013) e Cęlebi e Kirtel (2003) referidas no Estado de Arte. 
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A1 

ANEXO A 

Este anexo tem como objetivo a apresentação dos resultados da análise cinemática e da análise 

de estabilidade global obtidos através dos softwares DIPS, SWedge e RocPlane. 

  



A2 

Talude 1 – Pk 164+300 ao Pk 164+500 (Lado Esquerdo) 

Análise Cinemática Análise de Estabilidade Global 

 

 

 

Talude 2 – Pk 164+570 ao Pk 164+800 (Lado Direito) 

Análise Cinemática Análise de Estabilidade Global 
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Talude 3 – Pk 187+550 ao Pk 187+850 (Lado Direito) 

Análise Cinemática Análise de Estabilidade Global 

 

 

 

Talude 4 – Pk 190+000 ao Pk 190+410 (Lado Direito) 

Análise Cinemática Análise de Estabilidade Global 
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Talude 5 – Pk 194+180 ao Pk 194+400 (Lado Direito) 

Análise Cinemática Análise de Estabilidade Global 

 

 

 

Talude 6 – Pk 196+700 ao Pk 196+800 (Lado Esquerdo) 

Análise Cinemática Análise de Estabilidade Global 
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Talude 7 – Pk 197+130 ao Pk 197+190 (Lado Esquerdo) 

Análise Cinemática Análise de Estabilidade Global 

 

 

 

 

Talude 8 – Pk 197+250 ao Pk 197+650 (Lado Esquerdo) 

Análise Cinemática Análise de Estabilidade Global 

 

 

 

 

 

FS=1.015 

FS=1.057 
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Talude 9 – Pk 198+300 ao Pk 198+900 (Lado Esquerdo) 

Análise Cinemática Análise de Estabilidade Global 

 

 

 

 

Talude 9 – Pk 198+300 ao Pk 198+900 (Lado Direito) 

Análise Cinemática Análise de Estabilidade Global 

 

 

 

 

 

 

FS=1.052 

FS=1.071 
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Talude 10 – Pk 199+900 ao Pk 200+150 (Lado Direito) 

Análise Cinemática Análise de Estabilidade Global 

 

 

 

FS=0.998 
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ANEXO B 

Neste anexo serão apresentados os resultados das análises estáticas e dinâmicas de elementos 

finitos bidimensionais obtidos através do software RS2. 

  



B2 

Talude 1 – Pk 164+300 ao Pk 164+500 (Lado Direito) 

Análise Estática  Análise Dinâmica 

  

 

Talude 2 – Pk 164+570 ao Pk 164+800 (Lado Esquerdo) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

 

Talude 3 – Pk 187+550 ao Pk 187+850 (Lado Direito) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

FS=1.07 

FS=0.83 

FS=1.08 FS=0.91 

FS=1.07 FS=0.69 



B3 

 

Talude 4 – Pk 190+000 ao Pk 190+410 (Lado Direito) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

 

Talude 5 – Pk 194+180 ao Pk 194+400 (Lado Direito) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

 

Talude 6 – Pk 196+700 ao Pk 196+800 (Lado Esquerdo) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

FS=1.02 

FS=0.82 
FS=1.1 

FS=0.57 

FS=1.09 
FS=1.06 



B4 

 

Talude 7 – Pk 197+130 ao Pk 197+190 (Lado Esquerdo) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

 

Talude 8 – Pk 197+250 ao Pk 197+650 (Lado Esquerdo) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

 

Talude 9 – Pk 198+300 ao Pk 198+900 (Lado Esquerdo) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

FS=1.06 FS=0.65 

FS=1.01 
FS=0.78 

FS=1.11 FS=0.85 
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Talude 9 – Pk 198+300 ao Pk 198+900 (Lado Direito) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

 

 

Talude 10 – Pk 199+900 ao Pk 200+150 (Lado Direito) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

 

FS=1.07 FS=0.68 

FS=1.05 
FS=0.61 
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ANEXO C 

Neste anexo serão apresentados os resultados das análises estáticas e dinâmicas de elementos 

finitos tridimensionais obtidos com recurso ao software RS3. 

  



C2 

Talude 1 – Pk 164+300 ao Pk 164+500 (Lado Direito) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

 

Talude 3 – Pk 187+550 ao Pk 187+850 (Lado Direito) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

 

Talude 4 – Pk 190+000 ao Pk 190+410 (Lado Direito) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

 

FS=0.79 

FS=1.17 

FS=1.15 
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Talude 5 – Pk 194+180 ao Pk 194+400 (Lado Direito) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

 

Talude 6 – Pk 196+700 ao Pk 196+800 (Lado Esquerdo) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

 

Talude 7 – Pk 197+130 ao Pk 197+190 (Lado Esquerdo) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

FS=0.50 

FS=0.36 

FS=0.30 



C4 

 

Talude 8 – Pk 197+250 ao Pk 197+650 (Lado Esquerdo) 

Análise Estática 

 

 

 

Talude 10 – Pk 199+900 ao Pk 200+150 (Lado Direito) 

Análise Estática Análise Dinâmica 

  

 

 

FS=0.88 
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ANEXO D 

Este anexo tem como fim apresentar o zonamento de estabilidade dos taludes ao longo do troço 

estudado com a influência da passagem de composições ferroviárias, obtida através das análises 

tridimensionais. Excetuam-se os taludes cujas análises tridimensionais não foram possíveis de 

realizar, sendo nestes casos apresentados os resultados das análises dinâmicas bidimensionais. 

  



D2 

 

                         FS > 1,5 

                    1 < FS < 1,5 

                     FS < 1 

    *Resultado da análise dinâmica 

bidimensional 

* 

* 

* 

Figura 63 - Zonamento de estabilidade dos taludes ao longo do troço estudado. 


