
Resumo 

Actualmente, em Portugal, as obras de reabilitação e modernização das vias férreas assumem, 

grande importância o que, por um lado sugere, por outro, justifica plenamente o estudo das obras de 

terra ferroviárias.  

É neste contexto que surge o presente trabalho onde se identificam e analisam os problemas de 

estabilidade de aterros ferroviários antigos e se procura quantificar a contribuição da vegetação para 

essa estabilidade.  

Com base na bibliografia especializada no Capítulo 1 descreve-se os fenómenos de deslizamento de 

taludes e resume-se os métodos de análise da estabilidade dos mesmos e no Capítulo 2 estuda-se as 

propriedades dos revestimentos vegetais e o mecanismo de interacção entre o solo e a vegetação.  

No Capítulo 3 indica-se as razões que obrigam a lidar com taludes antigos nas obras de reabilitação 

ferroviária e enunciam-se as principais anomalias e técnicas de consolidação dos taludes existentes.  

Os Capítulos 4 e 5 constituem a segunda parte da presente tese na qual se aplicam os conceitos 

apresentados na primeira parte ao caso de um aterro real. No Capítulo 4 apresenta-se a obra em 

estudo, descreve-se o trabalho de campo e de laboratório efectuado e referem-se os resultados 

obtidos. Por sua vez, no Capítulo 5 apresenta-se o modelo desenvolvido de análise de estabilidade e 

aplica-se-o ao caso descrito no Capítulo 4.  

Finalmente tecem-se algumas considerações finais acerca do trabalho realizado e sugerem-se vias 

para futuras investigações.  

Abstract 

Presently, in Portugal, the railway rehabilitation and modernisation works assume a great importance 

what, on one side suggests and on the other fully justifies the study of the railway groundworks.  

It is in this context that the present work appears and in which the old railway embankment stability 

problems are identified and analysed and in which we seek to quantify the contribution of the 

vegetation for that stability.  

In Chapter 1, using the specialised biography as a reference, we describe the landslides phenomena 

and resume the stability analysis methods, and in Chapter 2 we study the properties of the vegetal 

revetments and the mechanism of the interaction between the soil and the vegetation.  

In Chapter 3 we point out the reasons that forced us to deal with the old slopes in the railway 

rehabilitation works and we state the main irregularities and the consolidation techniques of the 

existing slope.  



Chapters 4 and 5 form the second part of the present thesis in which the concepts presented in the 

first part are applied to the case of a real embankment. In Chapter 4 we present the work being 

studied, describe the field and laboratory work accomplished and refer to the results achieved. In its 

turn, in Chapter 5 we show the developed model of the analysis of stability and apply it to the case 

described in Chapter 4.  

Finally, we bring about some final considerations about the work accomplished and suggest the 

means for future investigations.  


