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RESUMO
Esta tese intitulada «Soluções para a Estabilização de Taludes em Linhas Férreas» tem como objectivo
avaliar a evolução de um corte realizado num maciço rochoso no início da exploração ferroviária da
linha.
Em Portugal têm-se registado alguns incidentes no Douro, relacionados com deslizamento de terras
e/ou blocos, ao longo dos taludes, sendo que estes acontecimentos apenas sucedem em zonas onde
haja a presença da ferrovia. A Linha do Douro foi completada há, aproximadamente, 120 anos, com a
particularidade de existirem taludes quase verticais e de grandes alturas à face da linha férrea sem
qualquer protecção superficial.
Devido às elevadas características de resistência do maciço rochoso local, na altura da execução da
obra, estes cortes quase verticais das vertentes no Douro para a inserção da via-férrea, não
apresentavam grandes preocupações de deslocamentos ou movimentos de deslizamentos. Sem a
aplicação de qualquer tipo de protecção superficial ou implementação de construções que contribuem
para a estabilização do talude, estes tendem a degradar-se ao longo do tempo devido à sua exposição à
condições atmosféricas (ventos, chuva, gelo, etc.) e outros factores condicionantes.
Os taludes de maciço rochoso do Douro têm outra característica particular: possuem alturas elevadas,
com grandes afloramentos rochosos, sendo que em certos locais as vertentes atingem uma centena de
metros de altura com cortes para a linha de aproximadamente 20 metros.
Para permitir um maior enriquecimento deste trabalho e entendimento da evolução de um corte antigo
sobre um talude, optou-se por abordar um incidente que ocorreu recentemente na Linha do Douro,
cujas características dos parâmetros locais foram introduzidos em programas de cálculo de modo a
facilitar a visualização da evolução do comportamento do maciço rochoso.
A análise do corte da face do talude para a implementação da linha férrea, neste trabalho, está dividida
em fases de modo a permitir um melhor entendimento do desenvolvimento do comportamento que o
maciço rochoso irá experimentar. E, por fim, serão abordados alguns métodos de estabilização e
reforço do maciço rochoso para evitar o deslizamento e desabamento de blocos ao longo da superfície
do talude.

PALAVRAS-CHAVE: Taludes Rochosos, Linhas Férreas, Escavações, Incidentes e Soluções de
Estabilização.
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ABSTRACT
This thesis entitled «Solutions for Slope Stabilization in Railways» aims to contribute to the
assessment of evolution of a cut made in rock mass at the beginning of the construction of the railway
line.
In Portugal there have been some incidents in the Douro, related to landslides and/or rock falls along
the slope, and these events only took place in areas where there is a presence of a railroad. The Douro
Line was completed at approximately 120 years ago, with the peculiarity of existing slopes almost
vertical and in great heights towards the railway line without any surface protection.
Due to the high strength characteristics of the local rock mass, these cuts on the Douro’s slopes are
almost vertical for the insertion of the rail, and at the time there were no major concerns of
displacements or movement of landslides. Without applying any type of surface protection or
implementing features that contribute to stabilizing the slope, they tend to deteriorates over time due to
their exposure to climate conditions (wind, rain, ice, etc.) and other factors.
The slopes of rock mass at the Douro have another distinctive feature: they are of high altitudes with
large rock outcrops, and in some places the slopes reach a hundred feet tall with cuts of about 20
meters.
To allow a higher enrichment of this work and understanding of the evolution of an old cut on a slope
it was decided to concentrate on a recent incident that occurred on the Douro Line, the characteristics
of the local parameters have been introduced in softwares in order to facilitate the viewing of the
development of the rock mass behavior.
The analysis of the cutting face of the slope for the implementation of the railway in this work is
divided into phases to enable a better understanding of the development of behavior that the rock mass
will experience. And finally, discuss some methods for stabilizing and strengthening the rock mass to
avoid sliding slipping and collapsing along the surface of the slope.

KEYWORDS: Rock Slopes, Railways, Excavation, Incidents and Stabilization Solutions.
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1
INTRODUÇÃO

1.1. OBJECTIVOS
O objectivo deste trabalho consiste em averiguar a evolução de um corte antigo da face de um talude
de maciço rochoso localizado no Douro, avaliando assim o efeito dessa escavação sobre o seu
comportamento.
O estudo está direccionado para acontecimentos decorridos na Linha do Douro pelo facto de que
apenas há registos de grandes deslizamentos planares de taludes de maciços rochosos onde esteja
implementado uma ferrovia no Douro. Sendo que estes incidentes serão relatados neste trabalho com
objectivo de poder avaliar o modo de rotura da estrutura do maciço.
E será abordado em particular o incidente mais recente na Linha do Douro que decorreu entre a
estação do Tua e o apeadeiro da Alegria e provocou a obstrução e danificação da plataforma da viaférrea. Assim, com a avaliação deste último caso, será mais perceptível a interpretação do que o que
acontece e o que desencadeia deslizamentos de terras e blocos em grandes dimensões.
O motivo deste estudo também se deve ao facto de se procurar obter uma maior segurança para a
utilização das ferrovias, evitando que aconteçam mais incidentes de maiores escalas.

1.2. ENQUADRAMENTO
As análises realizadas neste trabalho são baseadas em programas automáticos que simplificam a
interpretação dos resultados. É assim possível averiguar os efeitos e mudanças do comportamento de
um maciço rochoso na fase de construção para a implementação de uma via-férrea.
A importância deste estudo deve-se ao facto de se procurar a segurança na utilização de uma linha
férrea, cujo conceito é evolutivo no tempo, isto porque, ao longo dos anos, com o aumento das
velocidades, as exigências sobre a operação de circulação também aumentam, mas o estado do
equipamento e zonas envolventes reduzem de qualidade no tempo, logo a segurança pode diminuir.
Portanto as intervenções de manutenção ou de reposição da segurança são ferramentas de um sistema
de segurança que deverá ser aplicado esporadicamente. Mas a perda de qualidade na operação, por
degradação progressiva das infra-estruturas, é um fenómeno distinto, devendo obrigatoriamente estar
incluído no mesmo sistema de gestão.
Assim sendo, um modo de intervenção sobre um talude de grandes escalas, como no caso do Douro,
onde haja taludes de maciço rochoso face à linha férrea, também de grandes escalas, sem qualquer tipo
de protecção superficial, deverá ser faseada por três partes. A primeira deve consistir numa avaliação

1

Soluções para a Estabilização de Taludes em Linhas Férreas

mais geotécnica, isto é, localizar e caracterizar os estados dos taludes. A segunda fase dirige-se para
um desenvolvimento mais aprofundado dos aspectos geotécnicos, ou seja, em termos geomecânicos
com a parametrização e análises numéricas, etc. E uma última fase deve destinar-se à projecção de
soluções de estabilização ou mesmo reforço e instrumentação do local contra deslizamentos de terras
ou desabamento de blocos.
Realça-se que na ponderação qualitativa e tipo do sistema adoptado para o local também deverá ser
contabilizado, de forma equilibrada, as quantidades e distribuição dos sistemas, pelo facto de não ser
viável colocar centenas ou milhares de instrumentos ou de cabos distribuídos ao longo das encostas
das linhas férreas.

1.3. ESTRUTURA DA TESE
Este trabalho encontra-se estruturado em sete capítulos sendo que este primeiro serve para estabelecer
uma melhor compreensão dos temas que serão abordados.
O segundo capítulo descreve o surgimento e desenvolvimento das linhas férreas em Portugal e, em
particular, a Linha do Douro.
O terceiro capítulo aborda o parâmetro de caracterização GSI e as condições destabilizadoras e tipos
de rotura de taludes de maciços rochosos.
O quarto capítulo apresenta várias soluções para a estabilização de taludes contra os deslizamentos de
terras e/ou blocos e os instrumentos colocados in situ por forma a controlar os deslocamentos internos
do maciço rochoso ou mesmo a avaliação da variação do nível freático.
O quinto capítulo desenvolve o incidente mais recente na Linha do Douro, abordando as
características geotécnicas e origens do incidente e as metodologias empreendidas neste trabalho de
modo a permitir a análise da evolução do comportamento do maciço rochoso.
O sexto capítulo apresenta a análise de resultados obtidos nos programas de cálculo para as diversas
fases descritas no capítulo anterior e a discussão dos mesmos.
E, por último, o sétimo capítulo apresenta as conclusões mais importantes deste trabalho e alguns
desenvolvimentos futuros.
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2
LINHAS FÉRREAS

2.1. EM PORTUGAL
O surgimento das linhas férreas em Portugal deve-se ao facto de, na segunda metade do século XIX,
os elementos de elite intelectual, política e económica defenderem a necessidade da construção de vias
de comunicação de modo a garantir a modernização do país. Começa assim sentir-se as primeiras
tendências de industrialização, consistindo no aproveitamento da força elástica do vapor da água como
a substituição do trabalho muscular pela mecanização no mundo da indústria.
A primeira linha férrea construída foi em 1825 na Inglaterra onde, logo após este acontecimento,
defendeu-se que a introdução desta em Portugal iria modernizar o país. No entanto não foi possível a
sua imediata implantação devido às convulsões políticas e às guerras civis que tinham ocorrido no
país. Como a recuperação foi demorada os capitais necessários para executar este tipo de obra não
foram atingidos na altura.
Entretanto foram apresentados alguns projectos e em 1844, no apogeu do governo de Costa Cabral,
houve algumas tentativas para poder tornar realidade esses mesmos projectos. Em Dezembro desse
mesmo ano fundou-se a Companhia das Obras Públicas em Portugal, com o principal objectivo de
construir o caminho-de-ferro de Lisboa até à fronteira de Espanha. A intenção principal desta linha
baseava-se na tentativa de ligar o país ao resto de Europa.
Apenas após o ano de 1851, no fim de governo cabralista e início do período político conhecido por
Regeneração, onde se destaca a figura António Maria Fontes Pereira de Mello, conseguiu-se obter
todas as condições necessárias para executar a rede ferroviária nacional.
Em 1853, com uma companhia inglesa, a Companhia Central dos Caminhos-de-ferro em Portugal,
iniciou a obras, permitindo no dia 28 de Outubro de 1856, inaugurar a linha entre Lisboa e o
Carregado. A tarde desse dia ficou registada como o início da circulação de comboios na história de
Portugal. A primeira viagem teve a partida em Lisboa, Santa Apolónia, com destino ao Carregado,
com o percurso de aproximadamente 40 quilómetros, que demorou cerca de 40 minutos. Sendo que o
ano de 1856 ficou marcado como o começo da materialização de sonho de muitos que ansiavam por
ver a implementação de viação acelerada. No entanto, demorou mais de meio século até se considerar
a rede ferroviária nacional concluída.
O desenvolvimento deste transporte do século XVIII até 1935 permitiu o aumento de velocidade,
facilitando o transporte de cargas e promoveu-se para a invenção dos carris, o triunfo da via-férrea.
A seguinte figura apresenta uma automotora a gasolina, também conhecida por «automotora nacional»
devido ao facto desta ser fabricada nas oficinas de Santa Apolónia.
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Figura 2.1 – Automotora nacional [32]

Com os caminhos-de-ferro permitiu-se o desenvolvimento de várias formas de fixação e migração de
populações, surgimento de novas cidades, elaboração de novas indústrias e categorias de profissões.
Assim sendo, houve um grande impacto, garantindo o desenvolvimento socioeconómico das
sociedades.

2.2. LINHA DO DOURO
2.2.1. DESCRIÇÃO E CONSTRUÇÃO
A instalação dos caminhos-de-ferro foi iniciada em alguns centros urbanos de maiores dimensões,
localizados no litoral, devido ao facto destas paragens apresentarem as disponibilidades financeiras
necessárias e, simultaneamente, um mercado local considerável proporcionado pelo contacto com o
mar ou rios navegáveis que permitia o contacto com as regiões distantes. Este novo modo de
transporte concedeu ao mercado a liberdade de expandir-se devido à redução das distâncias/tempo dos
negócios e à possibilidade de transportar as mercadorias a custos reduzidos em relação ao seu valor.
Nesta perspectiva enquadra-se a origem do caminho de ferro do Vale do Douro. Houve um grande
esforço para a construção deste devido à vontade que a burguesia mercantilista do Porto tinha em
expandir os seus mercados em direcção às províncias isoladas de Trás-os-Montes e do Alto Douro.
Em 1867 foi proposta às Câmaras a construção das linhas do Porto a Braga na fronteira do Minho
(Linha do Minho) e do Porto ao Pinhão (Linha do Douro), assim iniciou-se o processo de construção
do caminho-de-ferro ao norte do Rio Douro. Ambas as linhas partilham o mesmo troço até Ermesinde,
sendo que a construção deste troço em comum iniciou-se a 8 de Julho de 1872, no Porto em
Campanhã.
As obras na Linha do Douro iniciaram a 8 de Julho de 1873, em Ermesinde, através de uma área
acessível e sem grandes acidentes de terreno até Penafiel. De seguida, em 1875, é formalmente aberto
ao público a exploração os primeiros troços do caminho de ferro do Norte do Douro, sendo que, nesta
época ainda não existia qualquer ligação com o sul do país.
Entretanto surgiam algumas dificuldades na fase de construção do caminho de ferro do Douro à
medida que se avançava para Leste. Onde, primeiro, foi necessário vencer as linhas divisórias de água
entre Sousa e Tâmega, sendo que daí surgiram os primeiros túneis. De seguida era necessário transpor
o segundo rio destes através de um viaduto metálico, implicando a via-férrea a atravessar um terreno
difícil composto por uma sucessão de valeiros e montes até este se encaixar na garganta do Douro,
próximo da Pala. A partir deste ponto o caminho-de-ferro acompanha o percurso ribeirinho até ao seu
destino final, sendo que o trajecto encaminhou-se na longitudinal dos montes xistosos que foram
esventrados pelos operários com a força de picaretas e dinamite. Salienta-se que a construção de
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pontes e os túneis continuou a ser necessário ao longo do percurso quando este enfrentava obstáculos
como o afluente do grande rio ou um monte de grandes dimensões.
A Régua a partir do dia 15 de Julho de 1879 começou a servir-se da via-férrea e, a seguir, a localidade
de Pinhão a 1 de Junho de 1880. O último troço, ate à fronteira, tinha em vista a construção a 23 de
Julho de 1883, onde, em simultâneo, tentava-se reunir os capitais necessários para a construção em
terreno espanhol, dando assim continuidade a este caminho-de-ferro, pondo ambos os países em
contacto. O ponto de encontro de ambas as linhas é em Barca d’Alva, próximo da junção dos rios
Águeda e Douro. O atravessamento do Rio Águeda é feito por uma ponte internacional (Figura 2.2).

Figura 2.2 – Ponte internacional sobre o Rio Águeda em Portugal [18]

Do lado português inaugurou-se os troços Pinhão-Tua no dia 1 de Setembro de 1883 e Tua-Pocinho a
10 de Janeiro de 1887, onde a linha férrea localiza-se na margem do lado esquerdo do Douro após a
passagem de uma ponte metálica no lugar de Ferradosa (Vale de Figueira) (Figura 2.3).

Figura 2.3 – Ponte metálica no lugar de Ferradosa em Portugal [45]

Por fim, a exploração o troço Pocinho-Barca d’Alva da linha férrea foi inaugurada no dia 9 de
Dezembro de 1887 ficando, assim, como terminada o caminho-de-ferro, em terreno nacional. Nesse
mesmo dia inaugurou-se a Linha Internacional de Barca d’Alva a La Fregeneda e Salamanca, o que
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permitia assim a ligação, através da Linha do Douro à rede ferroviária espanhola e, consequentemente,
ao resto da Europa.
Entretanto, em 1988, alegou-se a falta de rentabilidade por parte da linha férrea, portanto os serviços
prestados entre Pocinho e Barca d’Alva foram suspensos. A procura escassa do uso dos utentes neste
troço poderá estar relacionada com o facto de, em 1985, se ter encerrado o troço internacional, pelas
autoridades espanholas, entre as estações La Fuente de San Esteban – Boadilla Barca d’Alva. Logo
com este encerramento a ligação internacional foi terminada. Assim sendo a Linha do Douro passa a
ser explorada apenas de Ermesinde até Pocinho e o restante troço até Barca d’Alva foi abandonado.
A Linha do Douro é considerada, até hoje, a via mais directa que faz a ligação do Porto à Europa.
Tal como se foi mencionado anteriormente, torna-se relevante que esta linha consiste num grande
número de obras de arte, ou seja, túneis e pontes, mais propriamente em 23 túneis e 35 pontes.

2.2.2. PROBLEMAS E ACIDENTES OCORRIDOS
Ao longo dos tempos têm surgido alguns problemas e incidentes na Linha do Douro como, por
exemplo, descarrilamentos e quedas de blocos na via-férrea. À medida que sucedem estes casos são
implementadas medidas para garantir uma maior estabilidade dos taludes, reduzindo o perigo de
ocorrer outro incidente nesses locais.
Em Novembro de 2006 ocorreu o descarrilamento de um comboio carregado com cimento e,
consequentemente, parou o serviço da linha entre Tua e Pocinho, no conselho de Vila Nova de Foz
Côa (Figura 2.4). A origem deste incidente que provocou a queda de pedras e terra para a via foi a
acção das últimas chuvas nessa região. De novo, em Novembro, no ano de 2009, o mau tempo
provocou a queda de terra e blocos para a Linha do Douro, interrompendo a circulação da via-férrea.
Desta vez este acontecimento ocorreu entre a Régua e o Tua, em dois locais diferentes, mas não
provocou qualquer acidente (Figura 2.5).

Figura 2.4 – Ilustração do local do incidente em Novembro de 2006
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Figura 2.5 – Ilustração do local do incidente em Novembro de 2009

Entretanto, a 25 de Dezembro de 2009, na linha férrea do Douro entre o Tua e o Pocinho sucede-se
uma derrocada de pedras e terras para a via, obstruindo-a por completo e danificando-a, ao longo de
20 a 30 metros da linha (Figura 2.6). Este acontecimento terá sido o maior registado em Portugal,
sendo que foi estimado cerca de 1500 toneladas de blocos e terra que terão deslizado ao longo do
talude. As figuras 2.7 e 2.8 testemunham a dimensão considerável do deslize de terras com blocos
notáveis.

Figura 2.6 – Ilustração do local do incidente em Dezembro de 2009
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Figura 2.7 – Obstrução da linha férrea no Douro

Figura 2.8 – Derrocada na linha férrea do Douro

O lugar onde o incidente ocorreu é uma zona com taludes de declives acentuados e repleta de blocos
de grandes dimensões soltos. Foi necessário reparar a plataforma e recolocar as travessas e carris que
tinham sido obstruídos. A seguinte figura demonstra em que estado a plataforma terá ficado após o
incidente.
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Figura 2.9 – Plataforma após o incidente na Linha do Douro

Salienta-se que foi necessário criar condições de segurança nesta zona de modo a permitir que os
trabalhadores não corressem qualquer risco de um acidente devido ao desprendimento de blocos da
zona. Consequentemente, verificou-se ser indispensável a consolidação de toda a encosta próxima da
via, numa área de, aproximadamente, um hectare.
Após o incidente, a REFER desenvolveu de imediato uma solução de estabilização do talude de
maciço rochoso que consiste em colocar redes de aço de alta resistência de tripla torção e varões de
aço para pregagens. Realça-se que o talude donde se desprenderam os blocos de granito é de 90 metros
de altura, sendo o tempo chuvoso sucedido nesse inverno o principal factor provocador do acidente.
Este incidente será o acontecimento que terá mais destaque neste trabalho, sendo que as características
particulares como: os perfis dos taludes e parametrização dos materiais locais, servirão como base
informativa para a realização das análises efectuadas mais adiante.
O último incidente que ocorreu na linha férrea foi a queda de árvores a 27 de Fevereiro deste ano, que
condicionou, temporariamente, a via entre Marco de Canavezes e Peso da Régua. Entretanto no final
dessa manhã ocorre uma queda de blocos na linha, o que levou ao corte da circulação da ferrovia entre
a Régua e o Pinhão, não havendo danos significativos na linha férrea (Figura 2.10).
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Figura 2.10 – Ilustração do local do incidente em Fevereiro de 2010

Verifica-se que ao longo dos anos o que tem acarretado os desprendimentos de pedras e terras em
torno da linha do Douro é o tempo chuvoso, ou seja, a precipitação de longa duração ou chuva intensa
(tempestade) sob o terreno. Outro factor condicionante é a forte inclinação dos taludes e a existência
de blocos soltos nestas zonas. Tem-se deparado que estes desprendimentos têm ocorrido com alguma
frequência em locais onde haja linhas férreas. Sendo que, as escavações feitas para implementar as
ferrovias, poderá ter um grande efeito sobre o maciço rochoso. Esta intervenção implicava escavações
em talude de aproximadamente 80 metros de altura, cuja face de escavação seria praticamente vertical.
O talude, devido às suas características de resistência, suportaria a intervenção da acção de escavação,
mas de um modo pouco confortável, e com o aumento de pressões neutras nas descontinuidades do
maciço rochoso com a chuva este tende a perder a sua estabilidade. Portanto é necessário avaliar como
um talude destas dimensões tende a reagir ao ser escavado e o resultado final é uma face quase vertical
sob a linha férrea.

2.2.3. RISCOS ENVOLVENTES
Os riscos envolventes nestes locais terão de ser bem avaliados de modo a garantir o conforto dos
utilizadores deste tipo de transporte público e para que não haja danos na ferrovia.
As situações de acidentes causadas por acções naturais em linhas férreas são geralmente associados a
queda de chuva intensa e persistente, queda de neve, sismo e queda de blocos. Enquanto que as
características do maciço rochoso vulneráveis aos acidentes comuns são as propriedades do terreno, o
nível freático e a inclinação do talude. Sendo que as soluções mais comuns de alteração ou
melhoramentos poderão ser as obras de drenagem, modificação da morfologia do talude ou o reforço
da estabilidade através da utilização de geossintéticos. Realça-se que estas soluções são abordadas
mais adiante deste trabalho de modo a estabelecer um maior esclarecimento das suas funções.
No âmbito da geotecnia há um risco constante perante as suas particularidades, como na
heterogeneidade do maciço, os modelos e erros (humanos) de utilização e a identificação e
caracterização dos parâmetros do terreno. Este último factor está muito relacionado com a
responsabilidade da escolha dos parâmetros a atribuir, sendo que o projectista terá de utilizar os
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parâmetros que caracterizam o local, não podendo atribuir valores que acha mais adequado ou
desejado. Portanto é fortemente recomendável o recurso a uma equipa de geologia que garante ao
projectista obter os parâmetros do local. Será assim, possível alcançar o objectivo de obter uma boa
caracterização do espaço. Salienta-se que isto é uma mera previsão, isto é, uma interpretação do
espaço, não é nada em concreto, logo não se pode confiar «cegamente» nas interpretações realizadas.
Por vezes manipula-se até os dados nos programas de cálculo automático de modo a obter os
resultados pretendidos, verifica-se que isto interfere na realidade com os parâmetros. Assim sendo,
verifica-se que há um risco constante que acompanha a obra por completo, desde a fase de projecto até
à fase de exploração da obra, mas com o recurso de equipas especializadas e programas de modelação
mais sofisticados este risco tende para zero.
Realça-se que o risco financeiro também existe e encontra-se associado ao custo da obra onde, por
vezes, devido à pressão de propor um valor da obra, há imprevistos na obra. Portanto o risco surge
mais adiante da obra, ou seja, o imprevisto, sendo gerido durante a fase de construção, com maior
dificuldades, custos e outros prejuízos indirectos. Para além deste risco é preciso realizar uma boa
gestão e controlo do risco durante toda a obra, desde do início da fase de projecto até à fase de
utilização da obra. Portanto antes da obra se concretizar é preciso fazer uma avaliação do risco e na
hora da concretização da obra é preciso compor uma gestão do risco. Salienta-se que há sempre um
risco no planeamento que é encaminhado para a fase de concretização que será gerido mais adiante,
designando-se por risco financeiro. Assim sendo, todos os acontecimentos negativos que surgem na
construção irão ser resolvidos mas com consequências óbvias no custo, com novas soluções
construtivas, alterações nos resultados da gestão do contrato e um reflexo indirecto no prazo.
Conclui-se então que o planeamento da obra de construção é o instrumento da «gestão» do contrato e a
fase de avaliação introduz a variabilidade inerente à geologia nos sistemas de planeamento e nos
custos das unidades construtivas. Assim após a fase de avaliação recorre-se a programas matemáticos
de estatística de modo a permitir reflectir sob o prazo e obter uma estimativa do custo da obra.
Portanto este elemento de gestão possibilita uma avaliação financeira do risco no acto da proposta bem
como durante a obra.
Relacionado com o conceito de risco está associado a gestão do risco residual que existe após a
construção, isto é, quando se dá o início do ciclo de operacionalidade da obra. A gestão deste tem
alguns condicionalismos como a limitação admissível dos impactos sociais, económicos e ambientais.
Não pondo de parte a variabilidade dos parâmetros geológicos e as potencias zonas de resistência
muito inferior ao previsto, ou mesmo, o nível de desempenho projectado não ser igualado no fim da
construção, criando assim uma falsa segurança.
O seguinte gráfico permite entender a evolução do risco residual ao longo da implementação das
acções de estabilização do terreno. E verifica-se que por mais soluções que sejam colocadas ou por
mais sofisticadas e eficazes que sejam existira sempre um risco residual que nunca se anula. Portanto o
objectivo é poder avalia-lo de modo a garantir que haja uma boa gestão de risco futuramente.
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Figura 2.11 – Evolução do risco residual

A Figura 2.12 demonstra esquematicamente a probabilidade de haver o risco controlado e o risco não
controlado (residual), com o objectivo de, com os sistemas de gestão do risco residual, limitar o
mesmo a um nível que respeite as normas de segurança definidas pela sociedade.

Figura 2.12 – Esquema da probabilidade do risco

No caso da estabilização de taludes o risco resulta de vários factores como a magnitude do problema e
da elevada heterogeneidade do maciço talude. A exposição aos factores ambientais e a possibilidade
de alterações climáticas também influenciam o risco, simultaneamente, a vulnerabilidade dos passeios,
vias e ferrovias. E, tal como indicado anteriormente, a variabilidade geológica e geotécnica, dimensões
e métodos de análise de queda de blocos e, também, as dificuldades de análise, problemas de métodos
numéricos e avaliação do risco são os factores que contribuem para o aumento do risco residual.
Portanto o risco residual existe devido ao facto de haver limitações de investimentos económicos e
trabalhos geotécnicos. Depende também da extensão do talude e da variabilidade dos factores
ambientais, sendo que é impossível tratar todo o talude.
O objectivo de minimizar o risco consiste em avaliar bem o grau do risco existente após a
implementação dos sistemas de protecção e confirmar o comportamento e fidelidade da solução
escolhida a aplicar. E, através da análises estatísticas e probabilísticas estimar a percentagem de
ocorrências e propor sistemas complementares de sinalização para controlar o risco residual.
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Conclui-se assim que o risco residual nunca se anula mas pode ser controlado com a implementação
de alguns sistemas de aviso e, através de análises probabilísticas e estatísticas, podemos aproximar-nos
mais à realidade nos estudos efectuados. Realça-se para o facto da monitorização a realizar a longo
prazo não existe qualquer sistema de aviso, isto é, para a análise das deformações e movimentos do
talude, nem para as inclinações ou vibrações. Enquanto para certas alterações climatéricas como o
vento, temperatura, teor de humidade e chuva há sistemas de aviso que nos permitem monitorizar o
talude.
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3
ANÁLISE DE TALUDES ROCHOSOS

3.1. PARÂMETRO DE CARACTERIZAÇÃO GSI
3.1.1. CONCEITOS GERAIS
Este parâmetro é utilizado para a caracterização da heterogeneidade dos maciços rochosos através da
observação visual da estrutura do maciço e entra como um parâmetro de input fiável para realizar
análises numéricas e formar soluções de design para túneis, taludes ou fundações em maciços
rochosos.
O surgimento deste parâmetro deveu-se ao facto de ter emergido a necessidade de um sistema de
classificação mais específico para lidar com casos de condições adversas.
Em 1994, Evert Hoek, introduziu o GSI e, em 1995, tornou-se claro que este tinha uma maior eficácia
do que o sistema RMR de Bieniawski (1973), devido ao facto deste último depender de diversos
factores para o seu cálculo e existirem grandes dificuldades da aplicação deste nos maciços rochosos
de pouca qualidade. Em 1998 surge uma expansão desta classificação devido ao trabalho e
investigação de Paul Marinos e Maria Benissi no metro de Atenas. Sendo que a partir deste momento
há dois quadros de GSI, o primeiro para maciços rochosos de boa qualidade e o segundo que inclui os
maciços de muito pouca qualidade. Portanto o parâmetro GSI ao longo do tempo sofreu algumas
alterações e expandiu-se à medida que houve ganhos de experiência. Entretanto, de 2000 a 2001, Hoek
e Marinos, desenvolveram este parâmetro para maciços rochosos heterogéneos.
Este parâmetro tem como objectivo estimar as propriedades heterogéneas dos diversos maciços
rochosos de um modo mais prático e baseia-se, fundamentalmente, na observação geológica. Este
sistema torna-se muito relevante para poder prever a resistência e deformabilidade dos maciços
rochosos.
É de salientar que o sistema GSI não teve o propósito de substituir os métodos anteriormente
utilizados, como o sistema RMR de Bieniawski e o sistema Q de Barton (1974), dado que estes não
têm qualquer tipo de erro de conceito, porém, apenas contribuem de uma forma eficaz para maciços
rochosos de comportamentos relativamente simples, ou seja, para casos onde os níveis de tensão são
moderados. Estes métodos são pouco fiáveis para situações onde se realiza a fragmentação ou
desmonte através da acção de máquinas ou explosivos de um maciço sob o efeito de altas tensões.
Contudo, e o mais importante, é que estes sistemas são de pouca utilidade em lançar informação para
dimensionamento de um sistema temporário de reforço a instalar no local e do suporte necessário para
controlar a progressão das falhas existentes num maciço. Conclui-se assim que o sistema GSI tem
como função estimar as propriedades dos maciços rochosos.
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Na Figura 3.1 depara-se com um quadro GSI; tem dois lados onde se descreve duas características
fundamentais do processo geológico do maciço e índices simples para a aplicação deste no local. No
topo descreve-se a qualidade superficial da diáclase e, no lado esquerdo, o estado da fracturação.

Figura 3. 1 - GSI para maciços rochosos com juntas

16

Soluções para a Estabilização de Taludes em Linhas Férreas

No uso deste quadro para a análise de um maciço rochoso específico é recomendado que não se baseie
apenas nos esquemas apresentados, mas sim nas descrições associados a cada esquema, devido ao
facto de que, provavelmente, o mais indicado pode muito bem estar entre dois esquemas ou
descrições, sendo necessário interpolar resultados.
Este parâmetro é utilizado em conjunto com outros valores e parâmetros do local de modo a poder
calcular a resistência mecânica do maciço rochoso, em particular, a resistência à compressão do
maciço (cm) e o módulo de elasticidade (E).

3.1.2. APLICAÇÕES E LIMITAÇÕES

A aplicação deste parâmetro em casos práticos tem-se demonstrado como um método razoável para
estimar a resistência de uma larga gama de variedade de maciços rochosos.
É de notar que há casos onde não será adequado aplicar o sistema de GSI devido a este considerar que
o comportamento do maciço é independente da direcção da aplicação de uma carga. Ou seja, considera
que o maciço rochoso a analisar contém um número suficiente de descontinuidades orientadas de uma
forma aleatória e este comporta-se como um maciço isotrópico. Portanto, por um lado, este sistema
não deverá ser aplicado em casos onde os maciços rochosos apresentam claramente uma orientação
estrutural dominante, e por outro, nas faces escavadas de um maciço rochoso muito resistente que
tenha poucas descontinuidades e estas estejam espaçadas de uma distância similar à magnitude das
dimensões do túnel ou do talude em consideração para esse local.
A valorização do parâmetro GSI é estimada através da visualização de afloramentos, taludes
escavados, faces dos túneis e sondagens. Os afloramentos dos solos poderão ter inicialmente um papel
importante mas, pelo facto destes estarem sujeitos a alterações devido às condições atmosféricas e/ou
relaxamento superficial, as componentes de resistência do maciço estarão influenciadas. Será portanto
necessário ser bastante crítico em relação às alterações que o terreno poderá apresentar e tentar atribuir
o melhor valor GSI para o local. Os taludes escavados e as faces dos túneis são provavelmente os
recursos mais fiáveis para estimar o valor de GSI devido ao facto das faces estarem próximas e serem
do mesmo tipo de maciço rochoso sob investigação.
É de salientar que este parâmetro é estipulado para maciços não perturbados que serão escavados para
realizar túneis ou taludes. Sendo assim, nos maciços extremamente resistentes, é preciso ter em conta
que haverá estragos devido à escavação mecânica e uso de explosivos para desmontar. Este problema
torna-se pouco relevante para terrenos moles e tectonicamente perturbados pelo facto da forma de
escavação ser executada «suavemente» e os estragos superficiais que poderão surgir são
insignificantes comparados aos já existentes nesse maciço. As sondagens são de facto o melhor
recurso para obter informações em profundidade mas são limitadas devido ao facto de permitirem
apenas extrair informação monodimensional de um maciço rochoso tridimensional. Logo, a extracção
de várias sondagens verticais e inclinadas poderá ser bastante útil para a interpretação das
características dos maciços em profundidade.
Na análise de estabilidade de taludes avalia-se a rotura através das possíveis superfícies de
deslizamento, portanto nestes casos é preciso ser crítico ao estimar o parâmetro GSI, particularmente
quando este atravessa várias camadas de características diferentes. Ou seja, nestas situações,
provavelmente os valores médios não deverão ser aplicados.
Assim sendo, analisando a Figura 3.1, na escolha do parâmetro, quando há falta de informação, um
ajuste para cima no quadro poderá ser útil quando se quer contabilizar os efeitos de perturbação
superficial ou alterações; mas esse ajuste apenas poderá ser a partir da descrição «estrutura
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perturbada» para cima. O ajuste deverá ser para a esquerda ou para cima e esquerda e dependerá da
opinião e experiência do observador. Para os outros casos, «desintegrado» e «laminado», usualmente
não são feitos quaisquer ajustes devido ao facto destes se tratarem de maciços já desintegrados onde
estas características se prolongam em profundidade.
A grande profundidade, ou seja, maior ou igual a 1000m, os maciços rochosos muito resistentes têm
uma estrutura tão firme e estanque que o comportamento do maciço é como uma rocha intacta. Nestes
casos a aplicação do sistema GSI torna-se pouco significante dado que o valor deste é próximo de 100.
Caso haja perturbações tectónicas de alguma importância em profundidade pode utilizar-se este
sistema mas com algumas prudências.
No caso de haver descontinuidades com preenchimento de material as tabelas de GSI poderão ser
utilizadas para estimar as características de resistência seguindo as indicações das colunas para
descontinuidades de pobres ou muito pobres condições. É recomendado recorrer à tabela para maciços
rochosos heterogéneos (Figura 3.2) quando este preenchimento é considerável e espesso, isto é, mais
do que alguns centímetros, com um material argiloso.
A presença da água nas descontinuidades ou o preenchimento destas com um material que se
deteriorar com a humidade tende a reduzir a resistência ao corte do maciço. Logo, nestes casos em
particular, é válido considerar um ajuste para a direita, na Figura 3.1, entre as categorias «razoável» a
«muito pobre» nas condições de descontinuidades, para considerar condições húmidas no maciço. É
de salientar que a pressão da água não é discutida no parâmetro GSI, mas sim através da análise das
tensões efectivas.
Caso se esteja perante um maciço rochoso de baixa resistência como, por exemplo, de argilas, siltes,
ou arenitos, estes costumam apresentar-se com poucas diáclases, neste caso, utiliza-se o quadro da
Figura 3.1, maciços rochosos de estrutura «massiva» ou «de blocos». Quando estes se apresentam sem
qualquer descontinuidade, considera-se este «intacto» e trata-se apenas com resultados obtidos por
ensaios laboratoriais, dado que nestes casos a classificação GSI não é aplicável.
Assim sendo, depara-se de facto que a caracterização do maciço rochoso contribui bastante para o
estudo futuro da geologia na engenharia, na expansão da sua utilização. Onde este serve para, além de
definir um modelo da estrutura geológica do local, permite a qualificação necessária na análise para
garantir que a idealização do modelo seja bem conseguida. Caso haja a conjugação com uma análise
numérica, uma boa caracterização do maciço facilita, de uma forma mais explícita, a compreensão
para o comportamento deste. O parâmetro GSI permite abranger vários aspectos de um maciço
rochoso e qualifica-los, logo reforça a lógica geológica e reduz as incertezas existentes na engenharia.
Uma grande vantagem deste parâmetro é que este consegue aglomerar, através de alguns ajustes, uma
grande gama de maciços rochosos e condições mas permite, em simultâneo, perceber quais são as suas
limitações da sua aplicação.
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Figura 3.2 – GSI para maciços rochosos heterogéneos

3.2. CONDIÇÕES DESTABILIZADORAS
Na fase de escavação de um talude é necessário ter em atenção os factores condicionantes do mesmo,
de modo a garantir o mínimo de segurança durante a execução e devido ao facto de, em seguida, se
implementar as medidas de estabilização no talude que foram projectadas anteriormente. Porém estes
factores condicionantes também influenciam as opções adoptadas como medidas de estabilização a
implementar.
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Nos taludes de maciço rochoso há dois tipos de problemas de instabilidade: o deslize do próprio talude
ou parte deste e o desprendimento de blocos. Ambos os casos tendem a danificar ou perturbar obras
realizadas abaixo do talude, como, por exemplo, linhas férreas ou estradas.

3.2.1. FACTORES CONDICIONANTES
Há factores que influenciam o modo de intervenção de escavação num talude e requerem a aplicação
de alguns requisitos de modo a garantir a segurança dos operadores que estejam a realizar esta
operação.
Estes factores estão relacionados com as características geológicas, hidrogeológicas e geotécnicas do
próprio talude e influenciam a estabilidade do mesmo. Ou seja, os factores geológicos estão
relacionados com os planos mais débeis do maciço e a anisotropia, os factores hidrogeológicos referese à presença da água e os factores geotécnicos remetem-se ao comportamento mecânico do maciço,
isto é, à resistência e deformabilidade.
Um factor condicionante é a estratigrafia e litologia do maciço rochoso. Isto é, a variedade de camadas
interligadas como, por exemplo, com uma camada de material mole e outra de um material mais
rígido, pode controlar o tipo de rotura e a posição da superfície de rotura. Assim, nos maciços
rochosos, a presença de camadas ou estratos de diferentes propriedades indicam uma diferença no grau
de fracturação dos materiais e torna-se necessário realizar um estudo mais cuidado do comportamento
do talude. A própria litologia do maciço, ou seja, a história do processo de transformação e formação
do terreno, interfere no modo de rotura do talude. Ambos agentes intervêm nas propriedades físicas e
resistentes de cada tipo de material e reflecte-se no comportamento tensão/deformação do maciço,
logo na sua estabilidade. (Figura 3.3)

Figura 3.3 – Maciço rochoso estratificado em Portugal [7]
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A estrutura geológica e presença de descontinuidades condicionam de um modo explícito a
estabilidade de um talude de maciço rochoso. Sendo que a combinação dos elementos estruturais com
as características geométricas do talude, como a altura e a inclinação, e a própria orientação podem
gerar um conjunto de fenómenos de instabilidades. A estrutura do maciço é definida pela distribuição
espacial de um conjunto de famílias de diáclases, estes tendem a individualizar blocos devido às
características e propriedades resistentes das descontinuidades (Figura 3.4). A presença de
descontinuidades indica que o maciço tem um comportamento anisotrópico e planos preferenciais à
rotura. Portanto o sistema de descontinuidades condicionará a direcção do movimento e o tamanho dos
blocos a deslizar, entretanto a presença de uma falha num talude limitará a zona de instabilidade e
condicionará o mecanismo de rotura. Um aspecto importante é a relação que existe entre o conjunto de
descontinuidades e as dimensões da frente do talude, sendo que, o comportamento do talude depende
da maior ou maiores diáclases e propriedades resistentes das juntas, condicionando o tipo e o volume
da rotura. A estrutura geológica tem mais importância do que o condicionamento geométrico das
roturas devido ao facto deste poder afectar a estabilidade do maciço quando sujeito a modificações
induzidas como, por exemplo, escavações.

Figura 3.4 – A presença de diáclases num maciço rochoso na França [36]

As condições hidrogeológicas são outro factor condicionante nos taludes de maciço rochoso, sendo
que a maioria das roturas são provocadas pelo efeito da água no terreno. Ou seja, o desenvolvimento
de pressões intrínsecas ou arrastamento de materiais e erosões, superficiais ou internas, tendem a
provocar instabilidades. Portanto a presença de água nos taludes reduz a estabilidade através de uma
redução da resistência do maciço rochoso e aumenta as forças destabilizadoras. Os efeitos mais
importantes são os seguintes:







Diminuição da resistência ao corte;
Aumento das forças de deslizamento devido às pressões de tracção exercidas nas fendas;
Aumento do peso do material devido à saturação;
Erosões internas devido ao fluxo subterrâneo ou superficial;
Alteração da composição mineralógica do material;
Abertura das descontinuidades devido à congelação da água.
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O nível freático estará distribuído no maciço consoante a permeabilidade do material do terreno, a
forma geométrica do talude e das condições fronteiras. Nos maciços rochosos sabe-se que a estrutura
geológica terá uma grande influência na distribuição do nível freático, ou seja, na disposição das
pressões intrínsecas sobre as superfícies potenciais à rotura, tal como na alteração de materiais
permeáveis e impermeáveis. Salienta-se que o nível freático pode sofrer alterações consoante as
estações do ano, isto é, varia caso esteja num período húmido ou seco. Destaca-se o facto que só parte
da água da chuva ou superficial é que penetra no terreno, e uma quantidade pequena é que atinge o
nível freático. Sendo que esta alteração do nível freático, normalmente, surge devido às mudanças
entre períodos curtos ou longos de chuvas ou infiltrações de água, onde em casos de solo permeáveis
se podem gerar alterações relativamente rápidas para precipitações intensas. Para a análise da
distribuição de pressões intrínsecas recorre-se a um modelo simples, onde se considere que este é
aceitável (Figura 3.5). Sendo que este método consiste em avaliar a força exercida pela água através de
distribuições triangulares de pressões hidrostáticas sobre o plano da descontinuidade. Realça-se que a
altura (z) do triângulo é a pressão máxima (U e V) de água sobre o plano.

Figura 3.5 – Diagramas de pressões de água em taludes

Outro factor condicionante evidente para os taludes de maciços rochosos são as propriedades
geomecânicas, isto é, a possibilidade de rotura para uma determinada superfície de deslizamento
depende da resistência ao corte. Os parâmetros de resistência das descontinuidades, a coesão e o
ângulo de atrito, e a matriz do maciço controlam o comportamento mecânico. Portanto, o
comportamento do maciço rochoso como um todo dependerá, geralmente, das características das
descontinuidades, aliás, derivará da sua litologia e história geológica. A resistência ao corte das
diáclases do maciço depende de vários factores, tais como:


Natureza e origem desses;
Continuidade;
 Espaçamento;
 Rugosidade;
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Tipo e espessura de enchimento;
Presença de água; etc.

Destaca-se que a resistência ao corte, ou seja, a resistência ao esforço tangencial, é o factor mais
importante para determinar a estabilidade do maciço rochoso.
As tensões naturais no interior de um maciço rochoso são um factor condicionante que desempenha
um papel importante para a estabilidade. O estado de tensão num talude depende da configuração
geométrica e do estado de tensão inicial, isto é, prévio a uma escavação. Assim sendo é necessário ter
atenção à libertação de tensões que poderá surgir após a escavação de uma talude. Dado ao facto que
esta acção contribui para uma descompressão do terreno, o terreno altera-se e fragmenta-se nas zonas
menos estáveis, submetendo o maciço a comportar-se como um solo, isto é, causa o desmoronamento
do talude. Estas intervenções de escavações ao alterar o estado de tensão promovem a perda de
resistência do maciço, mas salienta-se que estas alterações também dependem do tempo. Quanto maior
a duração da fase de escavação menor consequências haverá sobre o estados de tensões.

3.2.2. DESLIZE DE TALUDES
Os factores de destabilização de taludes são similares aos factores condicionantes anteriormente
mencionados. Sendo que o factor com maior relevância são as condições hidrogeológicas. Tal como
foi discutido anteriormente, a presença de água no talude contribui para o surgimento de pressões
intrínsecas, diminuindo a resistência ao corte, logo aumentando as forças internas de destabilização.
Destaca-se que há alguns factores a ter em conta como, por exemplo, a vegetação num talude (Figura
3.6), esta pode contribuir para uma maior estabilização contra o efeito de pluviometria. O papel que a
vegetação tende a desempenhar reflecte-se no facto desta retardar e distribuir durante um maior espaço
de tempo as precipitações intensas. E onde a presença desta estende-se como uma camada superficial o
talude apresenta-se com uma maior capacidade de infiltração, reduzindo assim o escoamento
superficial. Consequentemente com o abrandamento do escoamento superficial a vegetação evita a
erosão devido à precipitação e, consoante a estruturação do terreno, as raízes da vegetação aumentam a
resistência ao corte do talude.

Figura 3.6 – Talude com vegetação em Portugal [11]
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O fenómeno de pluviometria é definido como a intensidade de chuva, sendo que a intensidade é a
quantidade de precipitação acumulada num determinado período de tempo. O efeito deste sob o
terreno depende da vulnerabilidade do sistema, isto é, das propriedades do terreno, do nível freático e
da inclinação do talude. Sendo que, ao longo dos tempos tem-se concluído que um grande inimigo
para a estabilidade do talude será de facto a água.
A água superficial por precipitação, por exemplo, tende a originar problemas de estabilidade do talude
devido ao facto desta, ao entranhar-se nas aberturas do maciço, aumenta as pressões nas
descontinuidades e fissuras. Obrigando-as a abrir, portanto as forças destabilizadoras aumentam,
provocando assim a instabilização do talude.
Tal como foi referido anteriormente, avalia-se o efeito da água através de diagramas triangulares que
assumem-se como a pressão hidrostática da água aplicada no plano da descontinuidade. Este método
de estudo permite de um modo muito simplificado resolver as equações de equilíbrio do talude.
Na análise do efeito de precipitação no maciço rochoso é preciso ter em atenção a permeabilidade do
terreno, este factor tem de facto muita importância. Caso o terreno seja muito permeável a variação
corre de uma forma mais rápida por consequência de precipitações intensas. Após várias análises
conclui-se que materiais de elevada permeabilidade são afectados por chuvas curtas e intensas,
enquanto os de baixa permeabilidade são afectados por chuvas longas e pouco intensas. Porém as
chuvas de baixa magnitude mas de longa duração provocam mais instabilidades nos taludes.
Salienta-se que a espessura da camada tem, também, uma importância na análise de estabilidade
contra o efeito da chuva, caso esta seja fina, de alta permeabilidade e assente sobre uma camada mais
resistente, maior será a probabilidade de deslizamento.
Outro factor condicionante que pode provocar o deslizamento dum talude são as sobrecargas estáticas.
Quando estas estão assentes sobre o talude há uma distribuição das forças podendo, assim, gerar
algumas condições de instabilidade. As sobrecargas estáticas, neste caso, são o peso de um edifício ou
outro tipo de estrutura, aterros sanitários ou lixeiras, etc. Estes pesos exercem uma força sobre a
cabeça do talude podendo assim contribuir para as forças destabilizadoras.
Relacionado com o factor anterior estão as sobrecargas dinâmicas que também contribuem para a
destabilização de taludes. Consideram-se sobrecargas dinâmicas os movimentos sísmicos, naturais ou
induzidos, e as vibrações que surgem devido às acções explosivas nas proximidades do talude. Caso
estes movimentos sejam bastante fortes, as forças aplicadas de forma instantânea poderão originar a
rotura geral do talude. Tal acontece devido ao facto da aplicação destas forças nos maciços rochosos
fracturados tendem a abrir as descontinuidades preexistentes, consequentemente reduzir a resistência
do maciço ao corte, provocando a queda de blocos.
A resistência ao corte é uma característica extremamente importante a ter em atenção na estabilidade
na fase de escavação de um maciço. Na análise desta resistência é preciso compreender quais os
factores importante que controlam a resistência ao corte das descontinuidades e tendem a separar os
blocos. Caso a superfície da junta da descontinuidade se apresente com ondulações e rugosidades
verifica-se que há uma grande influência no comportamento ao corte. Geralmente verifica-se que
quanto maior a rugosidade da superfície da diáclase maior será a resistência ao corte. Caso a
descontinuidade esteja parcialmente ou totalmente preenchida com um material mole como, por
exemplo, argila, a resistência poderá reduzir drasticamente. Salienta-se que a espessura da camada de
enchimento terá alguma influência, isto é, se a superfície da descontinuidade for plana e conter uma
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camada fina, esta influenciará, ou caso seja uma descontinuidade rugosa, a espessura terá de ser maior
do que a amplitude da ondulação da superfície para ter alguma influência.

3.2.3. DESPRENDIMENTO DE BLOCOS
Este evento tende a surgir em locais onde houve intervenções de escavação para executar rodovias
(Figura 3.7) e ferrovias (Figura 3.8), onde o terreno seja montanhoso. Salienta-se que este
acontecimento por norma não provoca riscos económicos da mesma escala de uma rotura de um talude
nem impede o trânsito à mesma escala.

Figura 3.7 – Queda de blocos numa rodovia no EUA [23]

Figura 3.8 – Queda de um bloco numa ferrovia no Canadá [44]

A queda de blocos normalmente tende a ocorrer devido às alterações climatéricas ou devido à
vegetação existente que provocam mudanças nas forças actuantes no bloco. Estas alterações poderão
ser devido à infiltração de água das chuvas, erosão do terreno devido à precipitação intensa, o
congelamento/descongelamento devido aos climas frios, degradação química do bloco, crescimento
das raízes da vegetação ou levantamento deste devido a ventos fortes. Destaca-se que as acções de
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intervenção no maciço rochoso devido à construção, com a intervenção mecânica dos equipamentos,
provavelmente, têm um maior impacto para o desprendimento dos blocos do que as alterações
climáticas ou crescimento de raízes da vegetação existente.
O factor mais importante que controla a trajectória do bloco após o seu desprendimento será a
geometria do próprio talude. Particularmente, a inclinação da face do talude, este irá transmitir ao
bloco uma componente horizontal, indicando se o bloco irá pular ao longo do talude ou rolar sobre
este. A superfície mais perigosa é aquela que age como um «ski-jump», porque transmite ao bloco em
queda uma velocidade horizontal extremamente elevada, levando-o a pular para longe do pé do talude.
Outro factor que influencia a velocidade do bloco será as propriedades da sua superfície. Isto é, caso a
superfície esteja limpa não haverá qualquer tipo de retardamento no movimento da queda do bloco,
verifica-se que esta é a pior situação. Mas, caso haja a presença de um material como gravilha ou
mesmo vegetação, estes irão absorver uma quantidade considerável de energia onde, em certos casos,
ocorre a paragem total do bloco. Este factor é contabilizado através de um parâmetro que se designa
por coeficiente de restituição, onde se avalia a capacidade de retardamento da superfície do talude do
maciço rochoso. Sendo que quanto mais elevado for este parâmetro mais lisa e limpa é a superfície e
quanto mais rugosa menor será este coeficiente.

3.3. TIPOS DE ROTURA
Em taludes de maciço rochoso a rotura depende das características das diáclases do respectivo talude e
dos parâmetros de resistência dessas mesmas. Se o maciço for composto por um material rochoso
resistente sabe-se que as descontinuidades irão indicar quais os planos de rotura. Caso este seja
composto por um material rochoso mole, a rotura irá depender dos planos indicados pelas diáclases e
do mecanismo de rotura.
Os tipos de rotura mais frequentes são a rotura planar, a rotura em cunha e toppling, mas ainda há
outros tipos de instabilidade como a rotura por encurvadura e a rotura circular; sendo que todos estes
serão abordados já de seguida.

3.3.1. ROTURA PLANAR
A rotura planar ocorre devido à presença de uma descontinuidade que esteja a mergulhar no mesmo
sentido da superfície do talude. Sendo que esta descontinuidade é correspondente à estratificação do
maciço ou uma falha, etc. A seguinte figura apresenta um esquema da rotura planar de maciço.

Figura 3.9 – Rotura planar
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No caso de taludes estratificados a rotura planar do maciço consiste no deslizamento dos estratos,
sendo que este tipo de rotura é frequente no caso dos maciços rochosos de xisto ou ardósia, onde os
planos de rotura são devidos ao efeito de foliação do maciço.
Os diferentes tipos de rotura planar dependem das características e distribuição das diáclases no
talude. As roturas mais frequentes são a rotura por um plano que atinge o pé do talude ou a face deste,
com ou sem uma fenda de tracção, ou a rotura por um plano que seja paralelo à face do talude, devido
à erosão ou perda de resistência do pé do talude. A fenda de tracção surge na superfície da parte
superior do talude e, caso exista, indica-nos onde se localiza um extremo da superfície de rotura.
Destaca-se que os parâmetros críticos para análise de estabilidade deste tipo de rotura são a altura,
orientação e ângulo do talude, a distribuição da água subterrânea no talude e a potencialidade de uma
carga sísmica. Caso seja necessário ou esteja previsto um movimento de terras é preciso avaliar muito
bem a sequência de escavação e instalação de suporte na área.

3.3.2. ROTURA EM CUNHA
A rotura em cunha consiste no deslizamento de um bloco formado por duas descontinuidades, isto é,
com forma de cunha na direcção da linha de intersecção (Figura 3.10).
Nestes casos, só é possível o deslizamento quando as descontinuidades atingem a superfície do talude
e estes apresentam as mesmas condições de uma rotura planar. Os parâmetros críticos a ser avaliados
na estabilidade do talude são os mesmos mencionados anteriormente na rotura planar.

Figura 3.10 – Rotura em cunha

Este tipo de rotura ocorre em maciços rochosos que abrangem várias famílias de descontinuidades,
cuja orientação, espaçamento e continuidade determinam as dimensões da cunha.

3.3.3. TOPPLING
O toppling é um fenómeno que tende a ocorrer em maciços rochosos que apresentam estratos com
inclinação no sentido contrário ao da face do talude. Normalmente os estratos apresentam-se
fracturados em blocos contidos num sistema de descontinuidades ortogonais entre si. (Figura 3.11)
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Figura 3.11 – Toppling

A rotura ocorre quando surge um movimento de rotação dos blocos, sendo que um dos
condicionamentos para a estabilidade dos blocos é a sua resistência ao deslizamento.
Os parâmetros críticos neste tipo de rotura são a altura, inclinação e orientação do talude, a
distribuição da água no interior do talude e a carga potencial de um sismo.

3.3.4. ROTURA POR ENCURVADURA
Salienta-se que também há outro tipo de rotura que se designa como rotura por encurvadura (Figura
3.12).

Figura 3.12 – Rotura por encurvadura

Este tipo de rotura acontece quando os taludes são estratificados e produz-se a favor dos planos dos
estratos paralelos ao talude. A rotura pode surgir com ou sem a flexão do estrato, depende da esbelteza
do estrato em relação à altura do talude para poder encurvar.
As causas deste tipo de rotura são a altura excessiva do talude, a existência de fissuras externas
aplicadas sobre os estratos, a geometria desfavorável dos estratos, a existência de pressões de águas
sobre os estratos e a concentração desfavorável de tensões.
Os taludes onde tendem a ocorrer este tipo de rotura são em zonas mineiras, onde haja escavações
paralelas aos estratos deste talude, quando os planos estejam pouco espaçados.
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3.3.5. ROTURA CIRCULAR
Este tipo de rotura ocorre em maciços rochosos de um material mole e muito alterado, ou
intensamente fracturado. Estes maciços tendem a comportar-se como solos devido ao facto destes
apresentarem um comportamento isotrópico e contêm vários planos de descontinuidades que
controlam o comportamento mecânico. No entanto, com existência de zonas particularmente mais
fracas e grandes planos de descontinuidades, como falhas, estes tendem a condicionar os modelos de
rotura. A seguinte figura demonstra o esquema da rotura circular.

Figura 3.13 – Rotura circular

Este tipo de rotura assume uma forma circular ou aproximadamente circular que envolve o
deslizamento por descontinuidades ou outro tipo de características estruturais do maciço, ou mesmo
devido à falha de contacto entre os materiais deste.
Os parâmetros críticos deste tipo de rotura são a presença de uma região de diáclases, a altura e o
ângulo do talude, a resistência de corte dos materiais ao longo da superfície de deslizamento, a
presença de água no maciço, em particular, a de precipitação ou acumulação no pé do talude, e a
potencialidade de um sismo ou sobrecargas no local.

3.3.6. DESPRENDIMENTO DE BLOCOS
Este é o típico de problema que surge em taludes de maciço rochoso que consiste no deslize,
rolamento, queda e salto de blocos do talude (Figura 3.14). Sendo que os parâmetros críticos neste
caso são a geometria do talude, a presença de blocos soltos, o coeficiente de restituição dos materiais
do talude e a presença de estruturas que impedem a queda ou deslize dos blocos.
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Figura 3.14 – Desprendimento de blocos

Destaca-se a importância do coeficiente de restituição nestes casos. Este parâmetro permite, tal como
foi mencionado anteriormente, obter a capacidade de retardamento da superfície do material. Para
poder amortecer um pouco a queda de um bloco coloca-se umas camadas de gravilha no fundo das
valas de retenção, que estão colocadas no pé do talude, permitindo assim prevenir o avanço do salto do
bloco em queda.
Há outros factores como o tamanho e forma do bloco, o ângulo de atrito da superfície do bloco ou se o
bloco tende a quebrar-se ou não em blocos mais pequenos no impacto, mas são factores menos
relevantes do que a geometria do talude ou coeficiente de restituição. Consequentemente, já surgiram
modelos para simular de modo aceitável uma previsão das trajectórias da queda do bloco.
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4
SOLUÇÕES ADOPTADAS

4.1. MEDIDAS ESTABILIZADORAS
Neste capítulo irão abordar-se as soluções que são habituais na estabilização de taludes de maciços
rochosos. A maioria das soluções projectadas tem a função de combater os aumentos de forças
destabilizadores através do aumento das forças estabilizadoras. Neste caso as soluções apresentadas
são destinadas a estabilizar taludes permanentes, isto é, taludes que estejam próximos de futuras infraestruturas ou para as construções que são projectadas a longo prazo. Salienta-se que a soluções que são
propostas, normalmente, têm como função tanto de impedir o deslizamento do talude como o de
amparar a queda dos blocos soltos.
Para poder atribuir uma medida estabilizadora num talude é preciso fazer uma análise de estabilidade
que permite projectar a melhor solução a implementar, ou seja, mediante o cálculo do factor de
segurança. Assim avalia-se qual a potencial rotura do maciço rochoso mas é necessário obter o
conhecimento geológico e geomecânico dos materiais que formam o talude, os possíveis mecanismos
de rotura que poderão ocorrer e os factores que influenciam, condicionam e desencadeiam as
instabilidades. Tal como já foi mencionado anteriormente o principal factor condicionante que tende a
destabilizar o talude e desprender os blocos é a precipitação no maciço rochoso de longa ou curta
duração.
A metodologia a que se recorre para estudar a estabilidade do talude depende dos conhecimentos
geológicos, hidrogeológicos e geomecânicos do maciço rochoso. Juntamente com a análise dos
factores externos que actuam sob o terreno pode definir-se o comportamento dos materiais, modelos e
mecanismos de deformação e rotura. Assim sendo apresentam-se de seguida as soluções adoptadas
para melhorar a estabilidade do talude de maciço rochoso.

4.1.1. ALTERAR A GEOMETRIA DO TALUDE
Através da alteração da geometria do talude há uma redistribuição das forças devidas ao peso dos
materiais, obtendo assim uma nova configuração mais estável, alcançando, assim, de um modo geral,
um aumento de uma força estabilizadora, tal como está ilustrado na Figura 4.1. Portanto um possível
modo de variação da geometria do talude é obtida através da diminuição da inclinação do talude, tal
como representado na seguinte figura, alteramos o ângulo  para um ângulo menor  e verifica-se que
há um aumento da força estabilizadora e uma diminuição da força destabilizadora.
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Figura 4.1 – Diminuição da inclinação do talude

Realça-se que para poder tomar esta hipótese como uma possível solução na prática será necessário
que o talude não seja muito alto, caso seja, haverá uma grande dificuldade em executar uma escavação
do talude de modo a obter a inclinação desejada.
Outra intervenção sobre a forma do talude é eliminando o peso da parte superior do talude. Assim há
uma redução de peso, ou seja, haverá menores forças a exercerem-se sobre este de modo a destabilizálo. Portanto ao retirar o peso e adiciona-lo à frente do pé do talude, como se verifica na Figura 4.2, há
um acréscimo de resistência do talude contra o deslizamento.

Figura 4.2 – Remoção do peso sobre o talude para o pé do talude

Salienta-se que ambas as hipóteses nem sempre são aplicáveis devido ao facto de haver, em certos
casos, uma dificuldade em ter acesso à parte superior do talude ou pelos volumes que são necessários
mover serem efectivamente grandes para serem eficazes. Por vezes até há problemas ambientais que
poderão surgir devido à expropriação da parte superior do talude ou mesmo a presença de
instabilidades que impedem a aplicação destas soluções.
Caso não seja possível escavar a parte superior do talude por qualquer motivo basta incrementar um
peso no pé do talude, tal como exemplificado na Figura 4.3. Poderá ser com um aterro de um material
mais resistente formando uma banqueta com, por exemplo, uma barreira rígida, como na figura, com
gabiões. Sendo que a única função destes acréscimos de materiais no pé do talude é de garantir um
aumento de rigidez de modo a impedir o deslizamento deste através do aumento das tensões normais,
melhorando assim a estabilidade.
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Figura 4.3 – Incremento de peso no pé do talude

É de notar que o material utilizado para enchimento como está apresentado na figura anterior deverá
ser um material drenante, caso não seja possível, será necessário colocar um sistema de drenagem
adequado.
Por fim pode-se construir bancas e bermas ao longo do talude, isto é, escalonar o talude tal como está
apresentado na seguinte figura.

Figura 4.4 – Bancas e bermas ao longo do talude

Esta última solução permite que haja uma melhor distribuição das forças, evitando assim a formação
da rotura superficial que afecta toda a frente do talude. Sendo que as bermas servem para reter a queda
de blocos e roturas localizadas no talude e permitem assim: a instalação de sistemas de drenagem, o
acesso às obras de saneamento e controlar os movimentos do talude.
Conclui-se assim que a alteração da geometria do talude baseia-se, principalmente, em aumentar o
peso no pé do talude sendo que esta solução implica que haja espaço suficiente na base do talude para
depositar os volumes de material suficiente para garantir a estabilidade. Por vezes a disponibilidade
desse espaço é escasso, logo não é possível implementar estas soluções.

4.1.2. APLICAR SISTEMAS DE DRENAGEM
O objectivo de implementar um sistema de drenagem num talude é de garantir que não haja uma
acumulação de pressões intrínsecas da água que actuam como forças destabilizadoras nas
descontinuidades e superfícies de rotura do maciço rochoso. Caso não haja a eliminação ou
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diminuição de água presente no talude, a acumulação deste que tende a reduzir as propriedades
resistentes de determinados tipos de materiais. Portanto estas medidas tendem a ser muito eficazes já
que o principal factor que desencadeia os problemas de instabilidade no talude é de facto a presença da
água, originando problemas como, por exemplo, a geração de impulsos hidrostáticos e/ou a erosão do
pé do talude.
Os sistemas de drenagem podem ser superficiais, colocando valas de drenagem ou canalizações, ou
profundas através de drenos horizontais, poços ou drenos verticais, galerias de drenagem ou telas
drenantes. Onde certos destes elementos actuam de forma pontual, como o poço ou drenos, ou
contínuo, como as valas ou galerias.
O sistema de drenagem superficial consiste em evitar que as águas que escoam sob o talude, devido ao
facto da água superficial se infiltrar ou penetrar nas descontinuidades ou fissuras do maciço rochoso,
aumentando assim o nível freático e as pressões intrínsecas e saturando o material. Esta medida para
além de ser estabilizadora também é uma medida de prevenção, como, por exemplo, evita a erosão do
pé do talude. A distribuição destes dos elementos de drenagem deverão ter finalidade de evitar a
chegada e/ou a acumulação das águas no talude, sobretudo na parte superior do talude e, caso o talude
esteja escalonado, nas bermas, sendo que é muito frequente o alagamento nas épocas de chuva nestas
zonas mais planas.
Os sistemas de drenagem profunda têm o objectivo de baixar o nível freático e escoar a água que
esteja no interior do talude. Esta é a solução mais frequente em taludes de maciços rochosos que
apresentam problemas de instabilidade. Ao projectar este tipo de drenagem deverá ter-se em atenção a
permeabilidade e características hidrogeológicas dos materiais, o caudal a escoar e o raio de acção do
elemento drenante. Não esquecendo que as perfurações devem atingir a cota do nível freático até à
nova cota desejada para o nível freático. E é de se notar que, dependendo da localização e da
profundidade do sistema de drenagem, caso ocorra uma movimentação do talude, estes poderão sofrer
uma rotura ou tornarem-se inutilizáveis, causando assim os efeitos contrários previsto, encaminhando
a água para a superfície de rotura ou para uma zona instável.
Na Figura 4.5 apresenta-se um esquema com várias medidas de drenagens num talude com bancas e
bermas.

Figura 4.5 – Várias medidas de drenagem
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Destaca-se que os poços verticais têm a capacidade de drenar a água através de bombas no seu
interior, colocados à cota pretendida, ou por gravidade através de drenos que permitam a ligação entre
eles que comunicam com o exterior. As galerias drenantes são escavadas no interior do maciço
rochoso, o que implica grandes custos de execução. A tela drenante funciona como poços verticais de
grandes dimensões, sendo que estes estão ligados a drenos horizontais que conduzem a água para o
exterior.
Portanto verifica-se assim que existem diversas soluções possíveis a implementar nos taludes. Para
avaliar qual a mais adequada será necessário avaliar a quantidade de caudal necessário a escoar do
talude de modo a garantir uma maior estabilização do maciço rochoso. Para escolher o sistema de
drenagem também é necessário averiguar qual o tipo de escoamento que garante uma maior
estabilidade do sistema, ou seja, um sistema mais superficial ou profundo. Não será de mais relembrar
que também é preciso analisar os parâmetros do maciço rochoso, ou seja, uma caracterização
geológica do local em profundidade, devido à variabilidade de características que vai desenvolvendo
ao longo do material em profundidade. Isto é, caso haja vários estratos de materiais de características
diferentes é preciso avaliar o trajecto do nível freático, dado que este tende a variar de trajecto
consoante a permeabilidade do material, ver a figura seguinte. A Figura 4.6 demonstra um exemplo
dos trajectos do nível freático nas camadas devido à correcta colocação de sistema de drenagem
constituído por um poço e drenos horizontais e verifica-se que há vários níveis de água ao longo do
talude devido aos estratos de propriedades diferentes em profundidade. Saliente-se que o motivo pelo
qual há vários níveis de água num maciço deve-se por este ser constituído por vários estratos, isto é,
cada estrato terá uma capacidade de permeabilidade diferente, o que faz com que varie o trajecto do
nível freático ao longo do maciço, tal como exemplificado na figura seguinte.

Figura 4.6 – Exemplo de uma boa drenagem

4.1.3. COLOCAR ELEMENTOS ESTRUTURAIS MAIS RESISTENTES
Esta solução tem como finalidade garantir um aumento de resistência do talude de maciço rochoso
contra o corte através de vários sistemas. Estes sistemas consistem em elementos que aumentam a
resistência do terreno ou as forças resistentes da superfície de rotura.
Os sistemas que implicam a introdução dos elementos que contribuem para o aumento da resistência
do terreno consistem em colocar no local estacas, microestacas ou jet-grout. A função das estacas e
microestacas é de atravessar a curva de rotura e atingir a zona estável do maciço, sendo que a
distribuição destes elementos é determinada através de um estudo detalhado onde se calcula o esforço
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a que estão submetidos. A Figura 4.7 demonstra como as microestacas impedem o deslize de um
talude com uma forte orientação de descontinuidades. As colunas de jet-grout são apenas aplicáveis
em taludes de materiais granulares, incluindo os materiais coesivos, atravessando a superfície de
rotura e criando zonas mais resistentes ao corte.

Figura 4.7 – Recurso a microestacas para estabilizar taludes

Os sistemas que implicam a introdução de elementos que contribuem para o aumento das forças
tangenciais consistem em colocar no terreno ancoragens ou pregagens. As ancoragens são colocadas
no terreno atingindo a zona estável do maciço e trabalham em tracção, proporcionando uma força no
sentido contrário ao movimento, incrementando assim tensões normais sobre a superfície de rotura. O
modo de funcionalidade das ancoragens pode ser classificado como passivo, activo ou misto. As
passivas indicam que a ancoragem começa a trabalhar à medida que haja um movimento do talude ou
de um bloco, as activas indicam que a ancoragem está em tensão desde a sua colocação até uma carga
admissível e os mistos indicam que a ancoragem está tensionada com uma carga inferior à sua carga
admissível. Sendo que estas são normalmente implementadas em taludes de maciços rochosos
fracturados com o objectivo de estabilizar massas ou blocos deslizantes. A Figura 4.8 apresenta um
esquema de uma ancoragem e um pormenor desta em obra no fim da sua execução. As pregagens são
muito idênticas às ancoragens passivas mas de baixa capacidade, na Figura 4.9 está presente um
esquema e um pormenor da cabeça da pregagem no fim da sua colocação com uma rede de alta
resistência, sendo que é a solução é mais comum para impedir a queda de blocos ou deslize de terras
da face de um talude. Analisando as figuras verifica-se que há uma grande diferença entre ambos os
elementos, a ancoragem como tem maior capacidade tem uma cabeça de dimensão maior do que a
pregagem de menor capacidade.
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Figura 4.8 – Esquema [2] e pormenor de uma ancoragem (foto da autora)

Figura 4.9 – Esquema e pormenor de uma pregagem (foto da autora)

Destaca-se que o dimensionamento de todos estes elementos depende do esforço a que estarão sujeitos
durante a fase de construção e durante a vida da obra. Entretanto a escolha dos elementos como as
ancoragens e pregagens é através de catálogos, sendo que o elemento escolhido para o local será o
mais adequado cujo esforço obtido seja o necessário para garantir a estabilidade do maciço ou bloco
deslizante.

4.1.4. MUROS OU ELEMENTOS DE CONTENÇÃO
Esta solução consiste em reforçar o pé do talude do maciço rochoso, evitando assim a degradação na
zona crítica face à estabilidade. A construção do muro no pé do talude como um elemento resistente,
de contenção ou sustentação tem-se demonstrado ser uma solução eficaz contra a instabilidade
superficial. A desvantagem dos muros de contenção é o facto de ser necessário escavar o pé do talude
para permitir a sua construção, sendo que esta fase tende a favorecer a instabilidade e impossibilita
saber se a superfície de rotura esteja situado acima ou abaixo do muro. Salienta-se que o material que
é colocado entre o talude e o muro de sustentação como, por exemplo, os gabiões, serve como um
revestimento para evitar a erosão do pé do talude e proporcionar um peso adicional que permite uma
maior estabilização do talude.
Há diversos tipos de muros que apresentam uma série de características que se adequam a vários casos
de estabilização. Estes poderão ser flexíveis ou rígidos, com o objectivo de deter um movimento ou
agir como uma resistência adicional.
Os muros de gabiões são muros flexíveis que apresentam várias vantagens na sua utilização. Este não
precisa de fundação, são fáceis de projectar, boa adaptação ao terreno, trabalham por gravidade, são
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auto-drenantes e com grande durabilidade. São de rápida execução, tomam qualquer forma geométrica
e não precisam de cimento. Mas requer algumas recomendações como, por exemplo, o material de
enchimento não deverá ser um material sensível à água e deverá ser compactado por camadas.
Salienta-se que caso o gabião seja colocado num local onde haja muitos solos finos será necessário
colocar um filtro no enchimento para evitar o escoamento das partículas finas. Uma grande vantagem
deste sistema é que permite a circulação da água vinda do talude mas recomenda-se que na base do
muro haja uma zona de recolha de águas caso este esteja no afloramento de correntes de águas. A
seguinte figura apresenta a aplicação de gabiões para o aumento de resistência de um talude.

Figura 4.10 – Conjunto de gabiões colocado num talude em Portugal [51]

Ao longo dos tempos os gabiões têm evoluído, sendo que actualmente há uma preocupação em obter
uma solução mais estética e decorativo. Assim sendo surgiu o «Gabiarq», estes são idênticos aos
gabiões mas são elaborados com malhas electrosoldados. As vantagens desta solução são análogas aos
dos gabiões, permitindo assim formar um revestimento fácil de muros de qualquer tipologia, onde a
sua procura é devida às características decorativas, como se verifica na Figura 4.11.

Figura 4.11 – «Gabiarq» colocado sobre um talude em Portugal [8]

As paredes de betão armado tipo «Berlim» são elementos executados in situ, através de valas por
debaixo da superfície do terreno cuja funcionalidade é idêntica à da cortina de estacas, sendo a
diferença se constituir no facto deste ser um elemento contínuo. A seguinte figura apresenta o aspecto
entre estas duas soluções.
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Figura 4.12 – Parede de betão armado tipo «Berlim» [31] e cortina de estacas [3], respectivamente

Outra solução consiste em muros de terra armada, este é formado por um paramento exterior
prefabricado com betão e chapas metálicas. O terreno por de trás deste paramento consiste em solo
com bandas metálicas ou um material sintético que alcançam o próprio paramento ao talude. A Figura
4.13 demonstra o aspecto desta solução em obra.

Figura 4.13 – Muro de terra armada na Guarda (foto da autora)

Caso as dimensões das paredes de betão armado sejam executadas em grandes profundidades será
necessário recorrer a apoios, cuja nova solução, que se designa como parede ancorada, permite
melhorar a resistência contra o toppling e deslizamento do talude devido às grandes capacidades de
esforço das ancoragens. Na seguinte figura está apresentado uma parede ancorada numa obra onde este
servia para estabilizar um talude de modo a permitir executar uma escavação de grande profundidade.
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Figura 4.14 – Parede ancorada situada na antiga instalação da reitoria no Porto (foto da autora)

Realça-se a importância da drenagem na construção de qualquer um destes muros devido ao facto de a
água saturar o terreno colocado atrás destes e gerar impulsos sobre a estrutura. A drenagem nos muros
de gravidade é feita de uma forma natural devido à alta permeabilidade destas estruturas (gabiões),
enquanto os muros ou paredes de betão armado será necessário recorrer a um sistema de drenagem
adequado de modo a garantir o escoamento da água, através de meios mecânicos ou drenos
longitudinais que atravessem o muro. Contudo, na prática, combinam-se vários sistemas de drenagem
para a estabilização em simultâneo, dado que a água é o principal factor destabilizador dos taludes.
Logo na execução destas obras são construídas valas de captação de água que escorrega sob o talude e
zonas laterais e valas impermeáveis de drenagem nas bermas e no pé do talude.

4.1.5. PROTECÇÃO SUPERFICIAL
Há uma grande importância na protecção superficial dos taludes devido ao facto de tornar o local de
trabalho dos operadores, caso estes estejam próximos de taludes muito inclinados, mais seguros e para
proteger as rodovias e ferrovias de obstruções que impedem a circulação. Esta medida tem como
objectivo eliminar os problemas devido à queda de blocos ou terra, aumentar a resistência da face
frontal do talude de roturas superficiais, reduzir ou evitar a erosão do pé do talude e evitar a infiltração
de águas devido às precipitações.
As soluções mais frequentes consistem em betão projectado, a colocação de redes metálicas e a
construção de muros de revestimento no pé do talude. Normalmente o betão projectado tem uma
espessura total de 5 a 8cm e, por vezes, é reforçado através da colocação de uma rede metálica sob o
talude. Para permitir a drenagem nesta solução é realizado perfurações que atravessem a camada de
betão projectado que permitem a saída da água. A Figura 4.15 demonstra esta solução em obra.
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Figura 4.15 – Talude com betão projectado e perfurações (foto da autora)

As redes metálicas normalmente são de alta resistência de dupla ou tripla torção com as vantagens de
serem flexíveis, de elevada resistência, económicos e facilidade de montagem, são em rolos de
grandes longitudes com resistência contra os incêndios e raios UV, de varias gamas e permite a
estabilização e reconstituição da vegetação. Por vezes para garantir uma maior resistência e rigidez da
deformabilidade da malha realiza-se a junção destes com cabos de alta resistência cuja orientação
poderá ser mono-orientado ou bi-orientado, e designam-se por steelgrid. A vantagem da aplicação das
redes metálicas consiste no facto destes adaptarem-se às superfícies irregulares, confinam o terreno e
evitam a progressiva degradação superficial do maciço.
A solução mais simples na protecção superficial de um talude de maciço rochoso consiste em redes
suspensas sobre o talude com pregagens seladas no topo atrás da crista do talude, tal como se vê na
seguinte figura.

Figura 4.16 – Esquema de uma rede suspensa

Outra solução consiste na junção das redes metálicas com pregagens ao longo de toda a malha (Figura
4.17) ou quando esta solução se demonstra como insuficiente, opta-se pela junção dos três elementos,
ou seja, o talude é revestido com uma rede metálica, é colocado pregagens e é projectado com betão
para garantir uma maior estabilidade (Figura 4.18). As redes pregadas promovem à estabilização de
taludes rochosos e designa-se, também, como revestimento pregado flexível, cujo dimensionamento
consiste na determinação dos parâmetros mecânicos e geométricos das pregagens e, por segurança,
despreza-se a contribuição do revestimento para a estabilidade rochosa. Este revestimento ao cobrir a
face exposta do maciço tem como objectivo a estabilização do terreno entre os elementos pregados
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e/ou de protecção contra a erosão, não dispensando a preocupação da estética e da paisagem. Esta
solução permite uma acção mais directa de estabilização sobre o talude através de um ligeiro
tensionamento de modo a minimizar folgas e evitar a descompressão do maciço rochoso e situações de
desprendimentos.

Figura 4.17 – Talude com uma rede metálica e pregagens (foto da autora)

A junção dos vários elementos para a estabilização superficial do maciço tem a capacidade de
diminuir os deslocamentos do maciço a partir do momento em que se denota o desequilíbrio do
maciço. Há uma ligeira diminuição dos esforços de tracção instalados nas pregagens com a introdução
da rede metálica no sistema de suporte. A rede melhora o comportamento da estrutura de suporte e
permite a redistribuição de tensões aumentando a capacidade de carga do sistema e confere uma maior
independência da malha de pregagens em relação à compartimentação do maciço rochoso, permitindo
assim o impedimento de qualquer desprendimento ou deslizamento de massas importantes.

Figura 4.18 – Talude revestido com uma rede metálica, pregagens e betão projectado (foto da autora)
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Estas últimas soluções tem se mostrado como opções muito eficazes na protecção de vias de
circulação de viaturas e linhas férreas, em zonas urbanísticas e zonas que apresentam grandes
probabilidades de deslizamentos ou desprendimentos de massas rochosas ou blocos.
Como alternativa há a colocação de materiais geotexteis ou impermeabilizações nos taludes cujo
objectivo é controlar a erosão e assegurar a estabilidade das terraplanagens. Devido à alta
permeabilidade das geomalhas este permite uma elevada capacidade de drenagem e permite reforçar,
drenar e acelerar a consolidação dos taludes, ver seguinte figura.

Figura 4.19 – Geotextil sob um talude [52]

Para a estabilização dos blocos instáveis as medidas a tomar requer muita atenção e um bom
planeamento da solução a implementar. Uma medida poderá ser a de instalar pregagens nos blocos ou,
até mesmo, ancoragens em blocos de grandes dimensões, ou colocar malhas de redes metálicas em
zonas instáveis de taludes. Caso não seja possível ou não se prevê qualquer estabilização para um
bloco mas que pode provocar a instabilidade de outros blocos o melhor será de o remover.

4.1.6. ESCAVAÇÕES EM TALUDES
A acção de escavação sob um talude tem efeitos grandes que, por vezes, não são perceptíveis mas,
caso haja a intervenção de outro factor destabilizador como a chuva, esses efeitos tornam-se visíveis
devido às instabilidades que desvanecem na face do maciço. As instabilidades são fissuras de tracção
que surgem na parte superior do talude ou o desprendimento de blocos, etc. Portanto a intervenção
num talude deverá ser de uma forma muito cautelosa com uma boa gestão do trabalha que ser
necessário realizar sob o talude.
Os métodos de escavação de um talude requerem a utilização de meios mecânicos ou explosivos. A
escolha do modo de escavação depende do tipo do material e quantidade a escavar e da rentabilidade
do equipamento.
Um equipamento muito frequente em obra é a pá escavadora e pá carregadora, permitindo assim a
extracção directa do material pouco consolidado ou granular. A retroescavadora é outro equipamento
muito útil numa escavação devido ao facto deste permitir executar várias tarefas diferentes. E os
motoniveladores são frequentes para permitir o espalhamento de camadas horizontais do terreno e pelo
facto de puder nivelar o terreno. E, por fim, há o recurso a explosivos que permitem o desmonte de
rocha sã de alta resistência de uma forma mais rápida, destaca-se que esta opção não é aplicável em
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qualquer sítio, é preciso averiguar se é possível e seguro a utilização de explosivos no local. O método
a aplicar depende das características do terreno e do próprio equipamento a utilizar.
A escavação do talude depende de vários parâmetros do terreno obtidos através de ensaios
laboratoriais e/ou in situ, cujos parâmetros são os seguintes:







Resistência à compressão simples;
Resistência à tracção;
Velocidade da propagação das ondas sísmicas no meio rochoso;
Grau de fracturação do maciço (RQD);
Características das descontinuidades;
Estrutura e estratificação da rocha.

Portanto é necessário avaliar os efeitos de escavação sob o talude de modo a permitir analisar qual o
método e o modo de intervenção sobre o maciço rochoso mais seguro e mais eficaz em termos de
rentabilidade.

4.1.7. LIMITAÇÕES FÍSICAS PARA A QUEDA DE BLOCOS
Para a instalação de elementos físicos para limitar a queda de um bloco é preciso averiguar muito bem
e identificar um potencial desprendimento, dado que este é um dos mais perigosos tipos de rotura de
um maciço rochoso. Por vezes este desprendimento ocorre após, aparentemente, uma pequena
deformação ou movimento do maciço rochoso em torno do bloco ou após um período de tempo
chuvoso. Salienta-se que, por vezes, o desapego do bloco não é no momento imediato que entra um
factor condicionante em acção sob o bloco, mas sim após um período de tempo. Por exemplo, um
bloco habitualmente tende a desprender quando a água infiltrada no maciço, devido a um período de
chuva, alcança o bloco e o tempo que esta água demora a atingir o bloco é indeterminado, onde, a
partir do momento que este atinge o bloco, o bloco sofre forças destabilizadoras devido às pressões
intrínsecas que se instalaram no maciço. E, em certos casos, o desapego dos «blocos chave» podem
provocar a queda de blocos de tamanho significativos e, em casos extremos, uma rotura de talude de
grande escala.
Os métodos que serão abordados são considerados como aceitável quando não é possível detectar ou
prever todos os desprendimentos dos blocos, logo opta-se por estas soluções de modo a garantir uma
maior estabilidade.
Um método a aplicar é colocar bermas ao logo do talude, dado que esta solução tem-se demonstrado
como sendo muito eficaz na captura de queda de blocos e é frequentemente utilizado em taludes
permanentes. Realça-se que as bermas só poderão ser escavadas de cima para baixo, logo será
necessário ter acesso à parte superior do talude. Entretanto esta solução é delimitada quando utilizada
na minimização de redução do risco contra a queda de blocos durante a fase de construção mas, como
já foi referido anteriormente (Figura 4.4), serve para obter uma maior estabilização do talude como um
todo.
Outra solução consiste num abrigo da via de circulação, designado «rockshed» ou abrigos para quedas,
sendo habitualmente implementada em locais onde os taludes são muito inclinados ou quase verticais,
sob ferrovias e rodovias estreitos. Um abrigo eficaz requer que seja colocado sob este uma cobertura
de forte inclinação com um vão estreito, cuja recomendação consiste na colocação de um material de
gravilha ou solo sobre o abrigo de modo a retardar a queda de blocos. A seguinte figura apresenta um
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esquema e a obra finalizada deste método onde se verifica que esta solução tem um aspecto de um
túnel, trabalhando deste modo como um túnel falso.

Figura 4.20 – Esquema e obra finalizada na Grã-Bretanha de um abrigo para quedas [35]

Caso haja espaço suficiente no pé do talude pode-se colocar outro método que tem um bom
comportamento na captação de blocos em movimento e designa-se por vala de retenção. Destaca-se
que esta solução para vias de vãos estreitos com pés de taludes muito inclinados poderá não haver
espaço suficiente para acomodar uma vala. Esta restrição também se aplica nos casos onde se opta por
colocar um aterro mais adiante do pé do talude em vez de uma vala de retenção cujos esquemas estão
apresentados na Figura 4.21.

Figura 4.21 – Esquema de uma vala de retenção e de aterro

Outro método aplicável para limitar a queda de um bloco será colocar barreiras de modo a impedir o
avanço do seu movimento, cujas designações são barreiras rígidas e barreiras dinâmicas dependendo
da sua rigidez.
As barreiras rígidas têm como objectivo impedir o avanço de um bloco em movimento, ou seja, parar
o movimento do bloco. Esta barreira, normalmente, consiste em perfis de aço espaçados com malhas
metálicas rígidas a interligá-los, na Figura 4.22 está um esquema da frente de uma barreira rígida.
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Destaca-se que as barreiras rígidas funcionam apenas para impedir o movimento de pequenos e
médios desprendimentos. Repara-se que a modo de funcionalidade da barreira rígida é semelhante á da
vala de retenção mas, enquanto a vala serve de amortecedor de energia do bloco e para retardar o
movimento, a barreira serve para parar o seu deslocamento. A seguinte figura demonstra o esquema de
uma barreira rígida e denota-se que este é encastrado no terreno de modo a garantir uma maior rigidez
da estrutura.

Figura 4.22 – Esquema da frente e face lateral de uma barreira rígida, respectivamente

As barreiras dinâmicas consistem numa rede de elevada resistência com capacidade de absorver a
energia obtida pelo bloco á medida que vai deslizando sob o talude. A deformação da rede permite
dissipar a energia mas com a desvantagem de que, com a deformação da estrutura em si, há a
dissipação completa de toda a energia do bloco. Assim sendo implica que será necessário a sua
substituição após um embate notável. Salienta-se que esta desvantagem também está presente nas
barreiras rígidas, uma deformação notável da malha implica a sua substituição imediata para
desprendimentos futuros. A vantagem da utilização desta barreira é o facto de admitir uma grande
capacidade de suporte e a sua facilidade de montagem. Destaca-se que esta solução só poderá ser
implementada caso haja uma área de acumulo de contenção suficiente, a altura calculada para o
ricochete dos desmoronamentos de rocha for pequeno e a energia de cinética calculada não for muito
elevado. Realça-se que as barreiras dinâmicas apresentam capacidades de amortecimento e de
resistência de impactos bastante superiores às barreiras rígidas, sendo que os pontos de colocação
destes são mais afastados da zona de influência da linha férrea e mais próximos de desprendimentos.
Por outro lado, pelo facto dos pontos de colocação estarem próximos dos desprendimentos dos blocos
há uma menor energia de queda desenvolvida, logo os danos à rede será menor. Por estes motivos as
barreiras rígidas têm sido menos utilizadas, e opta-se pela colocação de barreiras dinâmicas. Na Figura
4.23 está um talude que apresenta alguma instabilidade de deslize com uma barreira dinâmica em
frente do talude localizado no Rio Douro, enquanto a Figura 4.24 apresenta, mais em pormenor, a
barreira dinâmica no local.
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Figura 4.23 – Talude com sinais de instabilidade em Picote (foto da autora)

Figura 4.24 – Pormenor da barreira dinâmica em Picote (foto da autora)

Para casos mais localizados e pontuais recorre-se a maciços de recalçamento cuja funcionalidade
consiste em estabilizar um bloco ou um conjunto pequeno de blocos. Esta solução resume-se a uma
solução activa dado que não serve para controlar os possíveis efeitos mas sim actuar directamente
sobre o problema instável. Os maciços de recalçamento são muros de suporte colocados em diversos
tipos de instabilidades como:


Blocos desapoiados;
 Massas apoiadas como consolas;
 Cunhas;
 Cavidades.
Estes maciços são executados com betão armado ou pedra arrumada com argamassa. Também se
considera nesta gama de soluções os maciços e vigas ancorados ou pregados. A Figura 4.25 apresenta
um maciço de recalçamento numa cavidade de um talude.
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Figura 4.25 – Maciço de recalçamento na Linha do Douro

4.2. INSTRUMENTOS E CONTROLO
Os instrumentos e o controlo efectuado num local permite obter uma melhor gestão do risco, isto é,
possibilita implementar medidas de prevenção de modo a evitar algum incidente. Ao recorrer à
instrumentação de um talude pode-se obter informação sobre o comportamento do mesmo e as
características do seu movimento, tais como a velocidade e orientação do movimento, localizar a
superfície de rotura ou pressões de água. Quando é possível averiguar a velocidade do movimento
pode-se controlar o talude tendo conhecimento do modelo do comportamento e tomar decisões em
como estabilizar o talude. Em certos casos até é possível prever quando irá ocorrer a rotura do talude
através de análise de uma curva registada sobre o deslocamento/tempo e a sua extrapolação no tempo.
A Figura 4.26 demonstra um exemplo da curva deformação/tempo cuja informação disponibilizada é o
faseamento da evolução de um deslizamento de talude e previsão teórica da rotura final.

Figura 4.26 – Gráfico de controlo e previsão

A instalação de instrumentos que têm o objectivo de controlar o movimento do talude apenas deverão
ser colocados onde a rotura deste tende a afectar zonas edificadas ou próximas infra-estruturas. Para
poder usufruir dos instrumentos é necessário assinalar as magnitudes de medição, os pontos de medida
e os instrumentos adequados para o local, ou seja, a uma correcta instalação, registo e interpretação
das medições. Uma correcta intervenção de controlo permite evidenciar o movimento do talude e

48

Soluções para a Estabilização de Taludes em Linhas Férreas

verificar os modelos e análises de estabilidade realizados. Previamente aos trabalhos de
instrumentação é preciso ter conhecimento sobre as características e propriedades dos materiais que
formam o talude, mediante ao estudo prévio com observações no campo, recolha de dados, realização
de ensaios laboratoriais, análises de estabilidade, etc.
Frequentemente é medido os movimentos superficiais e os do interior do maciço rochoso, o que
permite detectar o deslizamento de uma zona em particular do talude ou mesmo do conjunto em si.
Realça-se que os sistemas de medição dos deslocamentos da superfície estão condicionados pela
precisão que se pretende obter e a magnitude dos movimentos. Portanto estes deslocamentos são
medidos através de inclinómetros e extensómetros cuja funcionalidade permite medir a velocidade e
direcção do movimento com muita precisão, obtendo-se assim a superfície de rotura. Os inclinómetros
são projectados para obter os movimentos laterais do talude através das variações angulares registadas
pela sonda do inclinómetro, indicando assim as áreas de instabilidade do talude. A Figura 4.27
apresenta este instrumento com o equipamento e quando colocado em obra. Os extensómetros
permitem medir os deslocamentos superficiais e internos do maciço rochoso cuja Figura 4.28
demonstra um exemplar deste equipamento.

Figura 4.27 – Inclinómetro [41] e ilustração da colocação deste em obra (foto do autor)

Figura 4.28 – Extensómetro [43]

Pode-se optar por colocar tubos piezómetros de modo a averiguar a posição do nível freático e as
pressões intrínsecas no interior do talude. Dado que a água é o factor mais condicionante para a
destabilização de um talude este instrumento é muito importante em locais onde se prevê que a
infiltração de água no maciço rochoso provoca a sua rotura. No caso de prever que a água tem uma
extrema importância sob o talude cuja influência provoca um incidente de grande escala ou o talude
esteja localizado numa zona onde da destabilização deste poderá gerar grandes danos pudera-se
colocar no local uma estação meteorológica. Esta estação permite monitorizar as águas superficiais e
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subterrâneas do local. O piezómetro consiste numa perfuração no talude do maciço rochoso que
permite dar informação sobre a permeabilidade do terreno e torna-se relevante saber o alcance do nível
da água durante a perfuração como ao longo do tempo depois de finalizada. A seguinte figura
apresenta um esquema exemplar de um tubo piezómetro.

Figura 4.29 – Esquema de um tubo piezómetrico

As sondagens intermédias verticais e inclinadas são utilizadas de forma a obter informação sobre a
superfície de rotura, ou seja, onde haja uma diferença entre as características do material do terreno
como, por exemplo, uma mudança de orientação, indica que há um movimento interno relevante. Na
Figura 4.30 está presente um esquema exemplar de ambas as sondagens num talude de maciço rochoso
que intersectam a superfície de rotura.

Figura 4.30 – Esquema de uma sondagem vertical e inclinada
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Para avaliar os assentamentos e levantamentos de terreno frequentemente recorre-se a métodos
topográficos, isto é, alvos topográficos e marcos topográficos. Recorrendo aos alvos topográficos (ver
Figura 4.31) pode-se averiguar os movimentos de estruturas vizinhas. Por exemplo, caso haja uma
estrutura ou infra-estrutura que poderá sofrer algum movimento devido à proximidade que este tem a
uma obra de construção onde é necessário escavar parte de um talude e este afectá-los, coloca-se os
alvos topográficos nas estruturas e avalia-se se há algum movimento. Os marcos topográficos
permitem analisar os assentamentos superficiais cuja colocação destes aparelhos é em pontos na
superfície do talude de maciço rochoso. Destaca-se que os marcos topográficos são colocados numa
espécie de caixa como está exemplificado num corte na Figura 4.31 de modo a evitar que este seja
danificado na obra devido á passagem de um equipamento pesado.

Figura 4.31 – Esquema de um alvo topográfico e marco topográfico, respectivamente

Salienta-se que outro modo de verificar se há de facto algum movimento do talude é através da
observação da abertura de fendas, sendo que estes deverão ser medidos e registados, tal como o
movimento de blocos rochosos, através de, por exemplo, fitas métricas ou medidores eléctricos.
Mesmo, por vezes, através da observação visual, pode-se verificar que há um movimento do terreno
como, por exemplo, após a colocação de betão projectada na face de um talude e surgir uma fissura,
(Figura 4.32), confirma-se que houve um deslocamento.

Figura 4.32 – Fissura na face de um talude com betão projectado (foto da autora)

Se há ancoragens no muro ou talude recomenda-se a medição das forças a que estes estão sujeitos ao
longo da fase de construção da obra de modo a garantir que não excedem os esforços previstos e podese prevenir de qualquer incidente. As células dinamométricas são um de muitos aparelhos que
permitem medir a força aplicada na ancoragem e é colocado na cabeça da ancoragem. Este aparelho
faz as medições com um transdutor eléctrico, de extensómetros eléctricos e de cordas vibrantes, tal
como se verifica na Figura 4.33. Destaca-se outro aparelho que é um manómetro de pressão cujo
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objectivo é medir a pressão a que ancoragem está sujeito e é colocado na cabeça da ancoragem como
se consta na Figura 4.34.

Figura 4.33 – Célula dinamométrico [39]

Figura 4.34 – Manómetro de pressão numa ancoragem (foto da autora)

Considera-se também interessante a avaliação de acelerações sísmicas no local, dado que este é um
factor condicionante para o desprendimento de blocos soltos em encostas onde, por vezes, o impacto
deste atinge um grande número de blocos. Portanto para a medição deste factor recorre-se às estações
sismográficas de modo a averiguar a sua influência sobre o local. A Figura 4.35 apresenta um
equipamento que mede as acelerações sísmicas, onde estes são ligados a uma central de aquisição e
tratamento de dados, registando a informação obtida.

Figura 4.35 – Equipamento para a medição de acelerações sísmicas [27]
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Consoante o tipo de talude pode-se optar por vários instrumentos de medições, portanto a seguinte
figura demonstra uma solução esquemática para o controlo de movimentos de um talude instável.

Figura 4.36 – Exemplo da instrumentação de um talude instável

Destaca-se a importância de como as acções de escavação poderão ter um efeito de desprendimento de
blocos soltos ou cunhas num talude de maciço rochoso. As acções através dos efeitos explosivos são
os que afectam mais a estrutura do maciço rochoso e tende a destabilizar o sistema. Portanto o
arrebento do maciço rochoso implica o uso de esforços concentrados de curta duração ou mesmo
vibrações redistribuindo os esforços internos, afectando o sistema de equilíbrio. Recomenda-se o uso
de métodos mecânicos e manuais de escavação em locais onde será necessária a remoção da massa
rochosa, ou mesmo o recurso a agentes químicos de expansão em certos locais poderá ser mais
apropriado. A seguinte figura apresenta a acção de escavação através de explosivos num local seguro
para rentabilizar o trabalho de escavação.

Figura 4.37 – Exemplo da acção de explosivos numa obra (foto da autora)
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Portanto para garantir alguma segurança e viabilidade das soluções de estabilização implementadas no
terreno é recomendado a colocação de instrumentos de controlo e medição por forma a vigiar o
comportamento dos taludes de maciço rochoso e/ou o conjunto em si. Assim é possível obter alguma
confiança nas medidas de estabilização instaladas e prever o acontecimento de algum incidente
atempadamente. Permitindo deste modo aplicar alguma medida de modo a evitar algum imprevisto. A
escolha dos instrumentos e a quantidade de instrumentos de controlo a colocar no local deverá ser
decidido após uma avaliação do local em conjunto com alguma sensibilidade comum. Ou seja, após
alguns estudos do terreno, distingue-se os locais mais apropriados e necessários para a colocação dos
equipamentos e tentar tirar o melhor aproveito da informação disponibilizada destes instrumentos.
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5
ANÁLISE DE UM CASO VERÍDICO

5.1. ASPECTOS GERAIS DA LINHA DO DOURO
Neste capítulo irá abordar-se de uma forma mais saliente a caracterização da Linha do Douro de modo
a obter uma visualização mais clara do local e dos problemas que tendem a surgir ao longo da linha
férrea. Apercebendo-se assim quais os motivos que tendem a provocar os deslizamentos de pedras e
terras nos taludes face à linha férrea e que, por vezes, levam aos descarrilamentos da via e, em casos
raros, do veículo.
Tal como já foi anteriormente referido, há vários incidentes de deslizamento de taludes e/ou
desprendimento de blocos a ocorrer em torno da ferrovia e, aparentemente, tende-se a verificar que é
fruto de mau tempo, particularmente, devido às precipitações intensas e longa duração. Devido à
imprevisibilidade dos incidentes é difícil detectar quais são os locais mais débeis ao desprendimento
logo, por este motivo, é dada muita importância às medidas de controlo de deslocamento ou
movimento do terreno. Entretanto a escolha do local de implementação destes instrumentos e os quais
recorrer deverão ser bem estudados, deste modo não há uma colocação desnecessária nem escassa de
instrumentos, permitindo assim a distribuição equilibrada de ferramentas de controlo.
Através dum controlo do local é possível uma boa distribuição de soluções de estabilização do local e
permite gerir de uma forma mais segura o risco residual que se mantém permanente. Ao mesmo tempo
que é possível observar e prever uma rotura localizada podem avaliar-se as soluções já implementadas
no local, isto é, avaliar se há alguma deficiência nessas medidas ou no seu comportamento. Portanto,
nestas condições, há uma constante manutenção das soluções aplicadas de modo obter as condições
necessárias para um bom funcionamento da circulação da ferrovia.

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA
Qualquer que seja a solução de estabilização a implementar num talude é preciso realizar-se um estudo
bastante completo e compreensível de modo a garantir um bom conhecimento do terreno em análise.
Deste modo é possível uma correcta intervenção sobre o talude com uma solução prática e eficaz, com
deslocamentos e descompressões de pouca importância, ou pelo menos mais controlados,
minimizando o risco de ocorrer algum dano e/ou obstrução à linha férrea.
Para a realização de um bom estudo à caracterização geológica pode-se recorrer como base de trabalho
a vários elementos informativos como: as cartografias geológicas, os ortofotomapas e as fotografias
aéreas. Através das cartografias geológicas é possível obter informação sobre a constituição geológica
do terreno de modo a poder interpretar alguns fenómenos que ocorrem sobre a superfície da terra.
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Destaca-se que as cartas geológicas são o apoio às cartografias geológicas com base na topografia; a
informação disponibilizada pelas cartas é: o tipo e localização das diferentes formações geológicas,
litologia, e deformação das rochas e aspectos relacionados com a direcção e inclinação das rochas
estratificadas. Os ortofotomapas são produtos cartográficos que permitem uma visualização do terreno
pela fotografia aérea, mas dos quais foram removidas as distorções causadas pela inclinação da câmara
e pelo relevo, cuja escala é uniforme logo pode ser usado como um mapa. A fotografia aérea é uma
vista de cima (aérea) da superfície terrestre tal como um mapa, entretanto estes têm uma resolução
mais distorcida, em particular quando este está mais afastado da verticalidade da fotografia. No
entanto as fotografias aéreas são corrigidas mas não contêm medições e leituras exactas, contudo é
uma ferramenta bastante útil para estudos sobre o território como, por exemplo, para analisar qual o
uso do solo e morfologia do terreno e paisagem.
Ao observar de uma forma superficial, os taludes de maciços rochosos das zonas envolventes da Linha
do Douro, estes apresentam-se normalmente com grandes inclinações. Os maciços rochosos são
normalmente caracterizados pelas condições de heterogeneidade e de anisotropia da grande
importância. Sabe-se que as camadas superficiais dos taludes estão expostos a diversas condições de
grande e intensa variabilidade por diversos motivos. Onde a exposição directa dos taludes às
condições meteorológicas gera uma dificuldade na avaliação das acções a que está sujeito e à sua
degradação com o tempo. Logo todos estes aspectos convertem para a grande dificuldade em
caracterizar o local em si. Não se pode esquecer do risco que está sempre presente e tende a aumentar
com o aumento da extensão e da vulnerabilidade da área. A seguinte figura serve para demonstrar os
grandes declives que abraçam o Rio Douro, verifica-se que os taludes têm uma inclinação bastante
acentuada com várias dezenas de metros de altura.

Figura 5.1 – Rio Douro (foto da autora)

Realça-se que os taludes que se encontram junto às vias-férreas deverão ser analisados e
caracterizados de uma forma mais detalhada devido às características que estão visualmente
apresentadas e pelo facto destes permitirem uma definição rigorosa das prioridades de intervenção sob
o talude.
Sabe-se que a disposição e o dinamismo da forma do relevo de um maciço rochoso estão relacionados
com as condições internas do próprio maciço, isto é, com a estrutura e o tipo de material da rocha e as
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actividades tectónicas, juntamente com as condições externas, ou seja, a ocupação do solo e o clima,
entre outros. O desenvolvimento das vertentes tem, em parte, como princípio o dinamismo cuja
influência deriva dos movimentos do terreno, permitindo assim o desprendimento do solo e dos
materiais rochosos ao longo da sua superfície. Destaca-se que os motivos pelo qual surgem estes
desprendimentos de terras são diversos, no entanto existem outros factores constantes e comuns em
todos os casos, ou seja, os factores de instabilidade do corpo e o aumento de forças gravíticas que
coagem com outros factores destabilizadores.
Através de uma análise mais aprofundada conclui-se que a geomorfologia, isto é, o relevo da
superfície terrestre, consiste em blocos granulares sobre a vertente, um exemplo deste tipo de terreno
está presente na Figura 5.2. Em termos geológicos e geotécnicos, o terreno apresenta-se com
afloramentos de rocha in situ com descontinuidades de aberturas notáveis, inclinações consideráveis a
favor do sentido das vertentes e com famílias de diáclases muito contínuos e encontra-se taludes
contra a ferrovia com sinais de instabilidade. Antropicamente, isto é, a superfície terrestre é explorada
pelo Homem com actividades agrícolas recentes (Figura 5.3), as quais poderão apresentar alguma
influência sob a estabilidade num talude.

Figura 5.2 – Blocos granulares na Picote (foto da autora)

Figura 5.3 – Agricultura nos taludes da bacia do Douro [54]
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Contudo após uma análise à litologia do Douro ao longo do traçado da linha férrea conclui-se que são
maioritariamente dois tipos: rochas metasedimentares (rocha metamórfica que deriva de rochas
sedimentares iniciais) e rochas graníticas. Outra análise feita ao longo deste traçado indica que há uma
predominância da presença de blocos soltos em grandes quantidades distribuídos sobre a vertente que
poderão provocar algum incidente na via-férrea.

5.1.2. DESCRIÇÃO DAS VERTENTES
Dado que a linha férrea do Douro tende a acompanhar a encosta do rio será importante neste trabalho
desenvolver quais as características particulares das vertentes e a sua descrição. Para tal ira-se
descrever, neste subcapítulo, certas particularidades de modo a obter uma visualização mais clara do
local. Não será de mais relembrar que é com base nesta análise mais profunda das encostas que se
baseia este trabalho. Os parâmetros abordados serão: a geometria, ocupação do solo, declive médio e
os pontos de rotura da vertente. Para além destes parâmetros ira-se discutir quais os factores de risco
para as vertentes e a transição da linha para a vertente.

5.1.2.1. Geometria
Ao longo do desenvolvimento de um talude a geometria deste varia, cuja forma não coincide
exactamente com uma única forma geométrica mas sim com uma conjugação de formas. Portanto,
dado que a natureza não gera formas geométricas perfeitamente definidas e/ou lineares, opta-se por
aproximar uma classificação geométrica de vertentes que permite ser adoptada às formas reais das
vertentes no local em estudo. Para tal pode-se recorrer a um esquema (Figura 5.4) que estabelece uma
aproximação das vertentes no local com formas geométricas e permitam uma correlação para futuras
análises de estabilidades.

Figura 5.4 – Esquema da geometria das vertentes

Neste esquema a designação das letras são: Li para formas lineares, Cc para formas côncavas e Cx
para formas convexas, cujo primeiro símbolo corresponde ao perfil transversal e o segundo ao perfil
longitudinal. Verifica-se que as vertentes com perfil longitudinal côncavo apresenta uma maior
estabilidade enquanto as convexas tendem a manifestar-se com uma menor estabilidade.
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Verifica-se portanto que esta simbologia permite uma maior eficácia na distinção e classificação das
vertentes que apresentam uma maior estabilidade ou instabilidade e permite uma análise mais concreta
na identificação de localização dos locais onde o maciço rochoso irá precisar de uma intervenção
humana de modo a manter o equilíbrio da estrutura como um conjunto.

5.1.2.2. Ocupação do Solo
Tal como já foi descrito anteriormente neste trabalho a cobertura dos taludes tende a ter uma
influência acentuada sobre a sua estabilidade do maciço rochoso. Logo caso haja uma cobertura
vegetal sobre a vertente este tende a apresentar um equilíbrio mais constante face aos factores
condicionantes que desencadeiam o conjunto do maciço rochoso à instabilidade.
É de salientar que para além da cobertura que já está presente no talude há intervenções humanas que
tomam conta da superfície terrestre como a agricultura, onde o movimento do terreno sobre um talude
poderá provocar algumas influências sobre o equilíbrio de forças internas. A ocupação do solo com
uma actividade como a agricultura implica que haja periodicamente regas, logo há uma infiltração de
água obrigatório que é introduzido na vertente. Assim sendo há uma acção prejudicial a ser adicionado
ao equilíbrio de forças que tendem a destabilizar o talude do maciço rochoso.
Para além desta infiltração de água que é induzida na vertente devido à agricultura recente há,
simultaneamente e periodicamente, um arranjo de terras, provocando o movimento de blocos.
Recentemente surgiu alguns relatos de casos onde, devido ao movimento de terras por esta actividade,
onde o desencadeamento de blocos tem vindo a atingir a via-férrea, acrescentando assim um risco
adicional às linhas férreas.
Sabe-se que a cobertura vegetal contribui para a estabilização da vertente mas, em certos casos, pode
provocar algumas instabilidades. O alastramento das raízes da vegetação para o interior do material do
maciço rochoso poderá desencaminhar para o desprendimento de blocos já pouco estáveis ou manter a
estabilidade de blocos de grandes dimensões da vertente através de troncos enraizados no maciço
rochoso. A seguinte figura demonstra como pudera haver um enlaçamento entre o maciço rochoso e a
vegetação local, cuja probabilidade da vegetação contribuir para a estabilização de certos blocos é
aparentemente notável.

Figura 5.5 – Maciço rochoso com vegetação em Portugal [1]
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5.1.2.3. Declive Médio
Para permitir uma maior facilidade de descrição e análise do talude é possível adoptar um declive
médio, em percentagem, caracterizando toda a vertente por um valor médio. Este valor é perfilado
através da observação das fotografias aéreas, cujo valor representa o declive de uma vertente
pertencente a uma bacia onde se verifica um risco potencial de rotura ou deslizamento. Na Figura 5.6
pode-se visualizar um esquema onde está presente um exemplo o traçado de um declive médio de uma
vertente que apresenta um potencial risco à via-férrea.

Figura 5.6 – Esquema do declive médio de uma vertente

Esta figura demonstra as linhas de nível com uma via-férrea integrada, cujo valor do declive diminui
junto à linha férrea. As linhas de nível sendo convexas aumentam o valor do declive enquanto ao se
apresentarem como côncavas este valor tende a diminuir.
Claramente averigua-se que quanto mais acentuado está o declive maior será o perigo de deslizamento
de um talude ou desprendimento de blocos. Portanto, este parâmetro permite facilmente detectar um
potencial risco de rotura após uma breve análise nas cotas e formas das linhas de nível.

5.1.2.4. Pontos de Rotura da Vertente
Na análise de vertentes verifica-se que é habitual existir pontos de rotura do declive que tendem a
separar duas zonas da vertente, uma inclinação mais leve a montante e a jusante uma inclinação mais
acentuada. Sendo que a inclinação mais salientada está face à via-férrea, e estas inclinações poderão
ser bastante superiores ao declive médio calculado no ponto anterior. Provocando assim situações de
risco constante sobre a linha férrea de instabilidade na vertente. Estes pontos poderão ser identificados
através da análise das fotografias recolhidas do local ou das fotografias aéreas, e representam-se como
o seguinte esquema.
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Figura 5.7 – Esquema de um ponto de rotura do declive

Os pontos de rotura do declive são pontos onde está acumulado uma tensão concentrada cuja
intensidade atingida é a máxima quando há vários factores actuantes sobre a vertente. Logo a análise
destes pontos não deverá ser ignorado, já que estes tendem a conter uma influência notável sobre o
equilíbrio da vertente e/ou do maciço rochoso como um conjunto.
Destaca-se que a ocupação dos pontos de rotura são através de afloramentos constituídos por blocos
com valores bastante distintos e elevados nas aberturas das diáclases. E, claramente, verifica-se que o
facto de existir estes pontos, irá influenciar no tipo de estrutura necessária no local para garantir a
estabilidade da vertente. Por este motivo, entre outros que já foram referidos, é preciso averiguar o
equilíbrio da vertente que contem os pontos de rotura do declive.

5.1.2.5. Factores de Risco para a Vertente
Será importante abordar neste trabalho quais os factores de risco para uma vertente, já que este está
sempre face a uma linha férrea. Relembra-se que maioritariamente dos factores que condicionam uma
vertente são similar aos maciços rochosos que foram mencionados anteriormente neste trabalho. E tem
se vindo a averiguar que os factores das vertentes no Douro que permitam o desequilíbrio são os
factores relacionados com a geomorfologia, a geologia e a geotecnia. Ou seja, especificamente a
geomorfologia está relacionada com a cascalheira de blocos que está presente sobre a superfície da
vertente, a geologia com os afloramentos da rocha no local com grandes aberturas de fissuras e a
geotecnia refere-se à presença das famílias de diáclases caracterizados pela sua extensa continuidade e
inclinações acentuadas a favor da vertente. Portanto estes são as características internas da vertente
que favorecem ou não o deslizamento ou instabilidade deste.
Os factores externos estão relacionados com o clima como, por exemplo, a precipitação intensa ou de
longa duração, ou actividades antrópicas como a agricultura. Estes também contribuem para o
processo de destabilização de massas no maciço rochoso mas assume um papel de responsabilidade
inferior ao dos três factores internos, anteriormente referidos, do material do terreno.
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A influência de blocos granulares sobre a vertente deve-se ao facto deste se estender sobre todo o
talude, isto é, desde da sua cabeceira até à base, com uma variedade de formas de blocos (angulosos
ou de grandes dimensões) cuja estabilidade é duvidosa. Os blocos granulares estão presentes,
maioritariamente, sobre o ponto de rotura da vertente onde a estabilidade destes é garantida pela
presença de blocos de grandes dimensões ou até de menores dimensões, troncos de árvores ou por uma
elevação do terreno devido a afloramentos no local.
Os afloramentos de rocha granítica ou rocha sedimentar apresentam-se com abertura de diáclases
acentuada, tal como se verifica na seguinte figura, cujos blocos, habitualmente, tendem a possuir uma
forma paralelepípedo de grandes dimensões devido à distribuição das famílias de diáclases.

Figura 5.8 – Afloramento rochoso no Fundão [10]

Resume-se assim que os riscos de instabilidade e movimentos de massas estão associados a situações
de incidentes ao longo da linha férrea e estão relacionados com as seguintes características:







Blocos granulares sobre a vertente;
Afloramentos de rocha no local cujas descontinuidades apresentam grandes aberturas;
Presença de famílias de diáclases extensas e contínuas com inclinações a favor do sentido
da vertente;
Zonas agrícolas onde ocorre o movimentação de terras e blocos ao longo do talude;
O declive médio acentuado das vertentes;
A presença de pontos de rotura de declive.

Portanto um bom modo de averiguar a estabilidade será observar os taludes marginais da via-férrea de
modo a encontrar algum sinal eminente de queda de blocos. Estes sinais também poderão surgir
através de pequenas rotações de basculamento de blocos, a presença de raízes encaixados nas diáclases
ou blocos soltos «pousados» sobre o talude.

5.1.2.6. Transição da Linha para a Vertente
Recomenda-se a análise da transição da linha para a vertente dado que esta zona poderá conter ou não
um papel influenciador sobre o movimento de terras. Sendo que, primeiramente, o objectivo é evitar
qualquer dano à infra-estrutura da linha férrea, caso haja um espaço suficiente no pé do talude de
modo a poder armazenar terras que se deslocam ao longo da superfície da vertente.
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Destaca-se que a transição entre a vertente e a via-férrea é um talude cuja existência deste deve-se à
intervenção humana, isto é, pela acção de escavação duma face do maciço rochoso resultando assim
desta construção um talude.
Portanto será útil analisar o espaçamento entre o sopé do talude e a infra-estrutura da linha férrea de
modo a poder verificar se há espaço suficiente para este absorver o material que desliza ao longo do
talude devido ao desprendimento de blocos ou movimento de massas de terra. A seguinte figura
apresenta um esquema onde está salientado a altura das vertentes à face da linha férrea e as famílias de
diáclases presente no talude que tendem a isolar blocos ao longo dos mesmos chegando, por vezes, a
acumular blocos no ponto da rotura do declive.

Figura 5.9 – Esquema de um talude de maciço rochoso muito elevado

5.1.3. DESENVOLVIMENTO SOBRE OS INCIDENTES E AS SUAS ORIGENS
Para a análise do risco ao longo de uma linha férrea cuja extensão seja notável exige a participação
multidisciplinar de um grupo de especialistas, nomeadamente geólogos e geotécnicos. Deste modo irase obter, através de um trabalho extensivo e árduo, um documento onde esta registado de forma clara e
detalhada a informação sobre o local de estudo geologicamente e geotecnicamente, permitindo assim
uma avaliação do comportamento do maciço rochoso.
Este estudo resume-se a várias análises sobre o material do local cujo interesse está presente na sua
identificação e tipologia, demonstração de modelos e metodologias de cálculo, origens do risco para a
via de circulação e a possibilidade de implementação de sistemas de protecção construtivos e
económicos.
Salienta-se que os taludes não são os únicos que apresentam potenciais riscos às ferrovias mas
consistem na maior porção para o risco. Os factores como a fase de escavação ou fracturação e
descompressão a que os taludes estão sujeitos durante a execução do talude depositam marcas internas
do qual tendem aflorar esporadicamente. Portanto a manutenção e conservação da linha férrea será
recomendada, cujo objectivo é de, caso seja necessário, implementar no talude uma solução de
estabilização ou recalçamento de blocos junto à via-férrea.
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Os perigos à linha férrea, ou melhor, à circulação de via existem devido à vulnerabilidade da via pela
sua directa exposição aos incidentes, relacionado com: a queda de blocos das vertentes próximas e
taludes à face da linha, o descarrilamento associado às altas velocidades atingidas sobre a
superstrutura da via, a estabilidade precária dos muros de suporte do aterro ferroviário (Figura 5.10), a
queda de árvores ou actividades agrícolas nos taludes, as passagens hidráulicas e drenagem, as pontes
e os túneis. Sabe-se que o desprendimento de blocos está associado ao facto de haver blocos soltos nas
vertentes face à ferrovia cujo potencial de aceleração e energia cinética seja elevado e haver o
desapego de um grande número de blocos em simultâneo, originando o «efeito dominó» devido á
iniciação do movimento de apenas um bloco. E, por vezes, pelo facto dos blocos de afloramento
possuírem movimentos entre si devido à abertura das juntas ou deslizamentos gera fenómenos
contínuos, cujo resultado provoca o desencadeamento ao movimento progressivo de alguns blocos.
Logo será importante avaliar estas situações de modo a prevenir qualquer impacto de blocos ou terras
sobre a ferrovia através da implementação de soluções de protecção superficial no talude ou medidas
que impedem a movimentação contínua de um bloco ou terras para a via como barreiras rígidas.

Figura 5.10 – Muro de suporte de alvenaria na Linha do Douro

Devido ao facto da Linha do Douro conter um número notório de obras de arte, como pontes e túneis,
é recomendado uma análise detalhada das mesmas de modo a garantir a estabilidade e equilíbrio das
estruturas. Na seguinte figura observa-se um dos túneis na Linha do Douro e verifica-se a imensidão
de afloramentos rochosos sobre o talude e a vertente à face da linha na sua extensão. Simultaneamente
se consta que os taludes à face da ferrovia são bastante inclinados, permitindo assim uma maior
facilidade para o desprendimento de blocos soltos sobre a vertente e obter um aumento de energia
cinético na queda. Com este aumento de energia do bloco o impacto sobre a via-férrea será maior e
provocará maiores danos, até ao ponto de descarrilar a plataforma para fora do seu trajecto como, por
exemplo, para um rio.
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Figura 5.11 – Túnel com taludes bastante inclinados na Linha do Douro

As passagens hidráulicas (Figura 5.12), embora este trabalho concentre-se apenas na análise dos
taludes sem a influência de um factor condicionante como a água, estes contêm uma porção
importante na análise do talude pelo motivo de que a água ser o factor condicionante que provoca os
maiores problemas de instabilização de blocos e massas de terra. O problema mais comum consiste
nas dificuldades da drenagem das passagens hidráulicas devido ao entupimento da entrada destes com
blocos rochosos que se desprenderam das vertentes ou taludes à face da ferrovia e/ou com a presença
de vegetação. Inclusive tem-se averiguado que recentemente foi detectado a rotura interna de uma
passagem hidráulica cujo incidente permitiu a entrada de balastro para o seu interior, obstruindo assim
a drenagem da água. O facto de a água não ser drenada correctamente tende a gerar efeitos
destabilizadores sobre o aterro da linha férrea pela aglomeração da água a montante do aterro, onde
poderá ocorrer a deterioração das camadas do próprio aterro da plataforma, podendo descalçar a linha
nesse local, ver Figura 5.13.

Figura 5.12 – Exemplo de uma passagem hidráulica [50]
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Figura 5.13 – Descalço da linha férrea devido à acumulação de água no Brasil [53]

Portanto uma medida de intervenção sobre as passagens hidráulicas, quando a entrada destes é em
poço, para evitar tais problemas, como o de entupimento, e reduzir o risco de tal acontecer será a
construção de muretes de alvenaria em torno da entrada com apenas duas frinchas laterais que
permitem a entrada no poço da água, tal como se verifica na seguinte figura cuja solução já foi
implementada em certos locais do Douro. Assim sendo, não será demais relembrar, que é necessário a
manutenção e reabilitação destas estruturas de drenagem e limpeza dos detritos de modo a garantir a
funcionalidade correcta dos mesmos.

Figura 5.14 – Muretes em torno de uma passagem hidráulica no Douro

Destaca-se a importância da estabilidade dos muros de suporte do aterro ferroviário e da plataforma e
do aterro da ferrovia, dado que qualquer anomalia nestes indica que haverá provavelmente um
incidente ou obstrução na linha férrea. Os muros são maioritariamente construídos em pedra, sendo
que os em pedra regular aparelhada, até os de dimensões consideráveis em altura, aparentam estar
estáveis e sem grandes manifestações de deformações, enquanto os muros em pedra irregular
executados manualmente (Figura 5.15) tendem a demonstrar alguma debilidade e são mais difíceis de
analisar a sua estabilidade. Entretanto os riscos à plataforma estão relacionados com os taludes
extradorsos (Figura 5.16) à linha, cuja preocupação é de que estes estejam a garantir uma estabilidade
de suporte à plataforma. As inclinações elevadas dos taludes geram maiores possibilidades no
deslizamento de blocos ou massas de terra e, em junção com a diminuição do peso próprio do talude
provocando uma menor estabilidade do talude, contribui para o descalçamento da plataforma.
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Figura 5.15 – Muro de pedra irregular aparelhada manualmente na Linha do Douro

Figura 5.16 – Instabilidade do talude extradorso da Linha do Douro

Logo é recomendado alguma intervenção sobre os muros de suporte e aterros de modo a reduzir a
relação quase directa entre o descarrilamento e queda ao rio através do preenchimento e nivelamento
do balastro ou da construção de contrafortes estabilizadores ou mesmo a reposição do muro de suporte
com uma fundação mais favorável.
Conclui-se assim que o melhor modo de garantir o bom comportamento de toda a estrutura como um
conjunto (isto é: os taludes, muros de suporte, plataforma, etc.) é de realizar, esporadicamente, a
manutenção e conservação de todos estes elementos. Sendo que um método eficaz de auxiliar a
conservação é a colocação de instrumentos de controlo, tal como já foi referido anteriormente neste
trabalho, permitindo assim averiguar o maciço rochoso e a infra-estrutura noutro perspectiva, outra das
quais, por vezes, não é tão visível a «olho nu», como por exemplo, a subida ou descida do nível
freático no interior do maciço rochoso.
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5.2. METODOLOGIAS
Nesta parte do trabalho ira-se abordar o incidente que ocorreu recentemente na Linha do Douro, mais
propriamente entre a estação do Tua e o apeadeiro da Alegria, no dia 25 de Dezembro de 2009, onde
ocorreu grandes deslizamentos de terras e blocos ao longo do talude após um período de precipitação
intensa. E cujas consequências destes desabamento reflectiu-se na obstrução da circulação da linha
férrea e provocou grandes danos á infra-estrutura da ferrovia.

5.2.1. DESENVOLVIMENTO DO INCIDENTE
Tal como já foi descrito anteriormente neste trabalho, o incidente resultou do desprendimento de um
conjunto de blocos, de dimensões notáveis, de uma vertente à face da linha férrea que impediu a
circulação da via e danificou a mesma. De acordo com a análise do local do incidente, observou-se o
desencadeamento está associado às características internas da própria litologia do maciço rochoso cuja
constituição essencial são afloramentos de blocos graníticos. A Figura 5.17 demonstra a dimensão
considerável do incidente do local, onde se observa que o deslize de massas de terra e blocos notáveis
provocou grandes danos à ferrovia.

Figura 5.17 – Incidente do local

A seguinte figura apresenta o talude mais de perto onde se sucedeu a derrocada e, de novo, se consta
as dimensões notáveis dos blocos que deslizaram para a linha férrea. Também se destaca que o maciço
rochoso granítico apresenta várias diáclases, cuja presença está mais evidente numas zonas e menos
noutras.
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Figura 5.18 – Talude do incidente

Será claro que a intervenção sobre o local deveria ser o mais rápido possível, de modo a garantir a
circulação da linha férrea e estabilização das vertentes à face da ferrovia atempadamente. Assim
sendo, a primeira tarefa a executar será o desmonte e a limpeza do material depositado na via de
circulação. Esta limpeza geral do local consiste pormenorizadamente no desmonte e remoção dos
blocos que estão em cima da ferrovia e na remoção da vegetação, arvores e arbustos que estejam na
crista do talude e ao longo do mesmo que não foram classificados. A segunda tarefa consiste na
planificação e execução da reconstrução da plataforma ferroviária e a implementação das soluções de
estabilização para o talude.
Realça-se que este tipo de intervenção sobre uma vertente onde já ocorreu um deslizamento de
material de maciço rochoso ao longo do talude e obstruiu a ferrovia implica que haja certos
condicionalismos que terão de ser contabilizados em ambas as fases, isto é, na fase da concepção do
projecto e na de construção da obra.
Tal como já foi referido, os taludes no Douro face à linha tendencialmente apresentam-se como um
maciço rochoso granítico pouco a medianamente alterado e um estado de fracturação que caracterizase pela: descompressão do talude, diáclases geralmente abertas e áreas onde haja uma forte percolação
de água. Estas diáclases têm uma superfície ondulada, ocasionalmente planares e pontualmente
denteadas, e observou-se que o talude, em termos de estabilidade, tem um comportamento bastante
influenciado pelas descontinuidades. E, por este motivo, verifica-se que a maioria das roturas tem
resultado de roturas planares ou em cunha, também pela razão de que o estado de alteração não se
apresenta como avançado.
Portanto devido ao facto de se tratar de um linha férrea que terá de entrar o mais depressa possível em
funcionamento será necessário implementar soluções de estabilização sobre o talude e, evidentemente,
reparar a plataforma da ferrovia. Salienta-se que as soluções terão de ser fáceis de executar o que
garante alguma rapidez de execução mas, principalmente, terão de ser soluções eficazes e os mais
seguros possíveis. Será necessário conceber dois tipos de soluções, umas imediatas que permitem,
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durante a fase da limpeza do local das massa lá depositadas uma segurança contra mais algum
desabamento e, as outras soluções serão mais permanentes, cuja funcionalidade será de garantir a
estabilização completa da área de intervenção de modo a garantir o impedimento de ocorrer um
incidente do mesmo género ou dimensão nessa área.
As soluções imediatas consistem: na remoção de blocos instáveis no local, na implementação de um
sistema construtivo que permite a estabilização imediata da zona de escorregamento e na protecção da
plataforma da ferrovia. Sendo que deste modo será possível a intervenção dos construtores sobre o
local de modo a reparar a ferrovia e colocar um pequeno estaleiro de modo a permitir executar as
soluções construtivas mais permanentes logo a seguir, tal como se verifica na Figura 5.19. Estas
soluções deverão constituir na colocação de maciços de recalçamento em blocos suspensos e em redes
de metálicas suspensas sobre o talude.

Figura 5.19 – Após a remoção dos materiais depositados na ferrovia

Destaca-se que os maciços de recalçamento sobre os blocos desapoiados permite que não haja a
descompressão do maciço rochoso, o desprendimento de blocos e, consequentemente, permite evitar
os movimentos de outros blocos, onde esta solução faculta a protecção de possíveis futuros
desprendimentos de blocos ou terras para a ferrovia.
De seguida será necessário reforçar as soluções primárias, ou seja, no caso das redes metálicas,
incorpora-se as pregagens, ou seja, de modo a obter uma maior certeza da imobilidade das redes
metálicas sobre o talude, entretanto coloca-se cabos de aço de modo a garantir o reforçamento das
mesmas. Com o auxílio dos cabos de aço obtém-se uma malha mais resistente e um aumento na
rigidez de deformabilidade, impedindo assim a descompressão do talude e da vertente e os
desprendimentos de blocos suspensos do maciço rochoso para a ferrovia, cujo esquema do pormenor
da malha está presente na Figura 5.20. Pode-se mesmo optar por amarrar os blocos que apresentam
alguma instabilidade ou que estejam soltos com redes metálicos e cabos de aço, de modo a garantir a
sua imobilização. Também será possível implementar barreiras dinâmicas nas zonas onde se prevê o
deslizamento ou desprendimento de blocos, protegendo assim a linha férrea.
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Figura 5.20 – Esquema do pormenor de uma rede metálica com cabos de aço

A colocação das redes metálicas permite evitar destabilizações futuras de blocos ou terras e, em
simultâneo, é uma solução aceitável em termos paisagísticos devido ao facto desta solução ter um
aspecto pouco denso, permitindo até o desenvolvimento de vegetação nesse local. Actualmente há
uma grande preocupação no impacto visual das soluções construtivas, independentemente qual for a
solução implementada no local deverá ser contabilizado este factor, sendo que o objectivo seja a
minimização deste impacto, de modo a garantir a sensação de «bem-estar» dos utilizações da linha
férrea.
Para reforçar a imobilização do talude adjacente é possível, após a colocação das redes, introduzir um
muro de base (Figura 5.21), evitando assim o escorregamento do próprio talude, outra solução a
implementar poderia ser os muros de espera. Analisando a Figura 5.22 verifica-se que o muro de
espera consiste num contraforte de betão armado ancorado de modo a garantir uma boa fundação da
estrutura, e poderá ser revestido de modo a «disfarçar» a estrutura construtiva no meio ambiente.

Figura 5.21 – Esquema de um muro de base de escorregamento
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Figura 5.22 – Esquema de um muro de espera de betão armado

Entretanto pode-se optar por colocar geodrenos na área de intervenção de modo a permitir um
melhoramento no escoamento das águas acumuladas ou até melhorar e/ou reabilitar os sistemas de
drenagem nesse local. Este será provavelmente um grande auxílio para a estabilização do talude de
maciço rochoso dado que a precipitação intensa e de longos períodos tende a ser um dos factores mais
destabilizadores que levam aos incidentes deste género.
Para além de estabilizar a zona superior da ferrovia, isto é, os taludes face à linha e a própria
plataforma da via, é preciso estabilizar a zona inferior, ou seja, o aterro por debaixo da plataforma.
Logo, será necessário conceber uma solução para esta última zona, simultaneamente, com as soluções
para a própria via. Será necessário intervir sobre o talude de aterro de modo a garantir o seu equilíbrio
e, relembra-se, que esta zona também ficou instável após o incidente, dado que a linha férrea
descarrilou para o rio, tal como se verifica na seguinte figura.

Figura 5.23 – Pormenor do descarrilamento da plataforma da ferrovia
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Portanto aquando o acidente, o impacto dos blocos e terras que deslizaram do longo talude provocou
danos consideráveis sobre este muro adjacente, exigindo assim a execução de trabalhos de
estabilização sobre o mesmo. Do qual a solução a implementar poderá se resumir a um muro de
alvenaria de pedra com argamassa.
Conclui-se assim que há várias possíveis soluções a colocar no local, dos quais estes terão de garantir
a estabilidade pontual dos problemas existentes de modo a garantir a estabilização global da zona do
incidente.

5.2.2. INTRODUÇÃO AO RECURSO DOS PROGRAMAS
Neste trabalho foi necessário recorrer a programas de cálculo de modo a permitir uma observação das
alterações e mudanças de tensões e deslocamentos que um talude de maciço rochoso tende a
experimentar. Os programas de cálculo que foram utilizados foram o Phase2 e o Slide,
cujo recurso
a ambos os programas, em simultâneo, permite a análise a todo o maciço rochoso com uma grande
variedade de parâmetros de material e uma análise dos esforços que talude experimenta após a
colocação de reforço à estabilização do talude. A escolha de ambos os programas deve-se ao facto de
através do Phase2 é possível analisar, internamente e superficialmente, as tensões e deslocamentos
experimentados pelo talude e o Slide permite avaliar o factor de segurança á medida que haja alguma
alteração no maciço rochoso. Portanto ao longo do desenvolvimento dos resultados de ambos os
programas de cálculo tenta-se reconciliar os resultados de modo a interpretar da melhor forma e de
forma clara o comportamento registado.

5.2.2.1. Phase2
O Phase2 consiste num software que analisa escavações superficiais ou subterrâneas através de uma
análise de tensão dos elementos finitos elasto-plásticos, bidimensionalmente, dos maciços rochosos ou
solos. Sendo que neste caso irá analisar-se um corte antigo, ou seja, a escavação superficial de um
maciço rochoso e a introdução de suportes de estabilização no talude, onde os resultados obtidos são
apresentados numa nova janela do próprio software. Este disponibiliza o estudo complexo e faseado
de um modelo que é criado rapidamente como, por exemplo, uma escavação faseada de um talude e a
estabilização do mesmo com vários suportes.
Também é apresentado a rotura progressiva do talude e a interacção do suporte de estabilização, entre
os quais estes poderão ser ancoragens, pregagens, paramentos, estacas, geotextis, etc. A análise do
comportamento do maciço rochoso neste caso irá seguir o modelo de Mohr-Coulomb e, salienta-se,
que este software permite a exportação/importação dos parâmetros de resistência, entre outros inputs
como o Slide, permitindo assim a comparação entre os resultados. Este também permite a introdução
de pressões intrínsecas da água o qual é incorporado automaticamente na análise de tensões.
Este software ao gerar a malha de elementos finitos pede para detalhar a forma de distribuição da
mesma, ou seja, para esta análise optou-se por formar uma malha que permite a maior aproximação da
realidade e, simultaneamente, obter informação o mais exacta possível. Portanto optou-se por uma
malha com triângulos de 6 nós e o número de elementos escolhido foi de 180, assim com muitos
elementos na malha obtém-se uma informação mais correcta e detalhada do software. Os apoios
escolhidos nas faces laterais do modelo estão restringidos dos movimentos horizontais enquanto os
apoios na base do modelo estão restringidos dos movimentos horizontais e verticais, retratando assim
de uma forma mais próxima à realidade. A Figura 5.31 demonstra a os apoios e malha gerada para
realizar o modelo em análise.
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5.2.2.2. Slide
O Slide é considerado como o software mais adequado para a análise da estabilidade de taludes e
permite, simultaneamente, uma análise de sensibilidade e probabilístico. Sendo que este software
permite a análise de elementos finitos, onde a interpretação dos resultados pode ser vista numa nova
janela, com a possibilidade de obter uma análise de sensibilidade e de probabilidade dos mesmos e,
por fim, permite a aplicação de um suporte de estabilização. Este tolera a inserção de pressões
intrínsecas de água no maciço rochoso com análise do mesmo num estado estático ou em condições de
transição.
Devido à compatibilidade que este software tem com o CAD é possível criar e editar desenhos e
modelos complexos facilitando assim a análise de perfis de taludes verídicos dado que, habitualmente,
os perfis de taludes são registados nos programas com o Autocad 2D. Destaca-se que o programa de
cálculo Phase2 também contem esta funcionalidade e permite, assim, uma comparação mais correcta
do talude em ambos os programas.
A análise probabilística obtida neste software consiste em introduzir as distribuições estatísticas dos
parâmetros de input, como: os materiais, os suportes de estabilidade, as cargas aplicadas e os níveis de
água. Do qual será calculado a probabilidade de rotura e apresenta o factor de segurança associado ao
design do talude de maciço rochoso, enquanto a análise de sensibilidade permite determinar o efeito
individual das variabilidades do factor de segurança do talude. O modelo de resistência do material
adoptado nesta análise foi o de Mohr-Colomb e é determinada a superfície de rotura crítica com o
menor factor de segurança calculado. Os suportes de estabilidade disponibilizados pelo software
consistem na aplicação de ancoragens, pregagens, estacas e geotexteis.

5.2.2.3. Descrição do Perfil e Faseamento
Os dados introduzidos para ambos os programas são similares aos do local presente na Linha do
Douro, tanto os parâmetros geotécnicos como a própria forma geométrica do talude. A forma
geométrica do talude adoptado para este trabalho é o traçado de talude que foi perfilado na zona do
incidente, sendo que este não sofreu nenhum deslizamento. A seguinte figura apresenta o perfil
utilizado para este estudo (Perfil 1) e um perfil da zona após um pequeno deslizamento (Perfil 2). É de
notar que o Perfil 2 antes do incidente terá tido um traçado geométrico muito similar ao Perfil 1, ou
seja, provavelmente o Perfil 1 terá um aspecto de perfil muito próximo ao Perfil 2 após um
deslizamento ligeiro de blocos e de terras. Salienta-se que estes perfis apenas representam uma parte
intermédia do maciço rochoso, onde se situa as características geométricas de maior interesse deste
estudo.
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Figura 5.24 – Perfis 1 e 2, respectivamente

Na Figura 5.25 está ilustrado um perfil da zona do acidente apenas intencionado para demonstrar a
mudança radical da forma geométrica de um perfil geral dos taludes do maciço rochoso na Linha do
Douro.

Figura 5.25 – Perfil do talude na zona do acidente

Optou-se por analisar o talude que não sofreu qualquer incidente de forma a poder averiguar quais os
efeitos do corte antigo sobre um talude sem qualquer outra intervenção, isto é, um talude intacto. Isto
porque, devido às características deste tipo de material do maciço rochoso, os taludes face à linha
férrea têm vindo a ser bastante inclinados ou praticamente verticais. Este tipo de intervenção sobre os
maciços rochosos tem vindo a fazer crescer um «sentimento de dúvida» perante a estabilidade dos
mesmos, e têm-se vindo a verificar, ao longo dos tempos, que após a acção de alguns factores
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condicionantes sobre o talude, como a precipitação intensa, o talude torna-se mais instável. Logo será
de interesse estudar os efeitos da fase de escavação sobre uma vertente para originar um talude com
uma nova inclinação face à linha férrea.
Os dados introduzidos nos programas de cálculo sobre a resistência do material do maciço rochoso, tal
como já foi referido anteriormente, são similares aos taludes existentes à face da linha férrea do
Douro, cujos valores estão presentes no seguinte quadro:
Quadro 1 – Dados introduzidos nos programas de cálculo

Parâmetro
Ângulo de atrito, 

35º

Coesão, c’

80 kPa

Coeficiente de Poisson, 

0,50

Peso volúmico, 

22 kN/m

Módulo de Elasticidade, E

600 MPa

3

O ângulo de atrito e a coesão estão relacionados com a força e resistência do material. O coeficiente de
Poisson é a razão entre a deformação específica lateral e longitudinal de um material. O peso
volúmico, tal como o nome indica, consiste, numericamente, na relação entre o peso total do material e
o seu volume total. E, por fim, o módulo de elasticidade, é um parâmetro mecânico que indica uma
medida de rigidez de um material sólido, ou seja, é a razão entre a tensão/pressão exercida e a
deformação unitária sofrida pelo material.
Assim sendo, optou-se por analisar o comportamento de um talude de maciço rochoso através do
faseamento entre um talude original até um talude de nova inclinação para a instalação da plataforma
da ferrovia, sendo que as fases a analisar são as seguintes:


Fase 1 - Inicial;
Fase 2 - Escavação;
 Fase 3 - Aterro;
 Fase 4 - Pregado.


É de se destacar que à forma geométrica do talude foram acrescentados alguns metros na parte
superior e inferior de forma a completar a extensão na totalidade de um talude verídico da Linha do
Douro. Outro motivo pelo crescimento da extensão do talude foi pelo facto da altitude elevada das
vertentes do Douro ser uma característica singular do mesmo. Logo o perfil (corte) do talude de
maciço rochoso em estudo, que consiste na primeira fase de análise, resultou no seguinte:
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Figura 5.26 – Perfil do talude em estudo (Fase 1)

E as restantes fases estão ilustradas nas seguintes figuras:

Figura 5.27 – Perfil do talude após a escavação da vertente (Fase 2)

Destaca-se que o material de aterro colocado na Fase 3 terá as mesmas características do restante
maciço rochoso, excepto a coesão, este será equivalente a apenas metade da coesão do restante
maciço.
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Figura 5.28 – Perfil do talude após a colocação do aterro (Fase 3)

Figura 5.29 – Perfil do talude pregado (Fase 4)

É preciso salientar alguns pormenores nesta análise do talude, umas das quais refere-se ao facto de
que, para obter soluções mais verídicas, isto é, com movimentos de acordo com os apresentados aos
presentes na Linha do Douro, foi considerado uma camada superficial com uma coesão inferior ao
restante maciço rochoso. Sendo que o valor da coesão do material da camada superficial do talude será
metade da coesão do restante maciço, cujo valor é de 40kPa, cuja espessura desta camada é
relativamente entre 2 a 3 metros. A escolha deste valor de espessura é de modo a obter uma boa
aproximação do modelo em análise com o caso verídico, e a espessura da camada superficial vai
variando ao longo do talude. Portanto o material utilizado para realizar o aterro será idêntico ao
material escavado.
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Outro aspecto a ter em conta é a base do talude em estudo, este no fim é recto, o que não corresponde
à realidade, mas adoptou-se esta forma de modo a simplificar a análise do comportamento do talude.
Na realidade a base do talude, ou seja, a face do maciço rochoso que entra em contacto com o nível da
água tende de facto a continuar a descer um declive, similar à parte superior do mesmo mas não está
ilustrado no modelo pelo motivo anteriormente referido.
Portanto a Figura 5.30 serve apenas para ilustrar o talude de maciço rochoso com a camada superficial
de menor resistência, do qual apresenta o talude de maciço rochoso na fase inicial, ou seja, o talude no
seu estado natural no Slide. Enquanto na Figura 5.31 está ilustrado as restrições e a malha do modelo
utilizado no Phase2.

Figura 5.30 – Talude com uma camada superficial no Slide
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Figura 5.31 – Apoios e malha gerada no modelo em análise no Phase

2

Salienta-se que a linha a verde na figura anterior não é uma junta, mas sim uma linha de separação de
materiais.
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6
ANÁLISE DE RESULTADOS

6.1. RESULTADOS
Neste capítulo irá abordar-se as diferentes fases na intervenção sobre o talude de forma a permitir a
instalação de uma linha férrea na vertente de um maciço rochoso. Os resultados a analisar são
disponibilizados através de ambos os programas, Phase2 e Slide, tal como foi referido anteriormente.
Deste modo será possível averiguar cada fase de um modo singular, com o objectivo de poder
averiguar quais as alterações a surgir em cada mudança de fase.

6.1.1. FASE INICIAL
Esta fase consiste no talude de maciço rochoso sem qualquer intervenção, ou seja, o talude no seu
estado natural. Destaca-se que a determinação do ângulo de atrito e coesão do material do maciço
rochoso foi realizado por uma retro-análise, de modo a obter um factor de segurança de
aproximadamente 1,2. Deste modo a simulação do modelo irá comportar-se de um modo muito
idêntico ao caso verídico na Linha do Douro, implicando assim que o talude está de facto em
segurança, mas após a incorporação de um factor condicionante como, por exemplo, a precipitação
intensa ou longa duração, este factor desce rapidamente para um valor inferior à unidade.
Assim sendo, a Figura 6.1 apresenta o talude na fase inicial cujo factor de segurança mínimo está
assinalado e é indicado que o seu valor é de 1,197, sendo que esta análise foi feita através do Slide. As
outras superfícies de rotura assinaladas correspondem ao factor de segurança que está entre o intervalo
[1,197-1,24], isto é, aos valores de aproximadamente 1,2.
Verifica-se que as superfícies de rotura indicam o deslizamento em duas zonas distintas, sendo que
uma das quais está situado no ponto de rotura do declive onde a curva que representa o factor de
segurança mínimo está localizada. Depara-se que nesta figura a legenda do factor de segurança está
entre os valores 0 e 3, e confere-se que todo o maciço rochoso não apresenta nenhuma instabilidade
pelo facto de não haver nenhuma zona onde haja um factor de segurança inferior à unidade. Optou-se
por esta escala pelo facto de, na análise de instabilidade, ser interessante averiguar os menores valores
de factor de segurança, ou seja, valores muito superiores a 1 não disponibilizam muita informação
nesta análise.
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Figura 6.1 – Factor de segurança na fase inicial

De seguida, fez-se a análise do maciço rochoso no Phase2 com as mesmas características e parâmetros
geológicos e geométricos, de modo a permitir a comparação dos resultados de ambos os programas.
No entanto o Phase2 permite caracterizar o estado de tensão do maciço rochoso sendo que, neste caso,
o estado de tensão escolhido no software foi o estado de tensão gravítico, isto é, o estado de tensão in
situ que varia linearmente com a profundidade, sendo que este é tipicamente utilizado para a análise de
escavações superficiais ou próximas da superfície. Assim sendo, para permitir uma maior semelhança
entre os resultados obtidos pelo software e o que de facto ocorre na realidade, indicou-se que a razão
entre a tensão horizontal e vertical é de 0,5. Este coeficiente resumidamente serve para o software
calcular a componente horizontal do campo gravítico de tensão com base na tensão vertical em
qualquer ponto do modelo.
Portanto o coeficiente K é a razão entre a tensão horizontal (H) e a tensão vertical (V) cujo valor
nesta análise é de 0,5, pelo facto de ser este o valor presente no local da Linha do Douro, calcula-se do
seguinte modo:

K   H  V  0,5
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Assim sendo, na seguinte figura está ilustrada a relação das tensões no talude de maciço rochoso em
qualquer ponto.

Figura 6.2 – Relação de tensões no maciço rochoso

A Figura 6.3 apresenta o modelo do talude de maciço rochoso no software do Phase2 onde está
ilustrado a tensão de corte máxima, ou seja, verifica-se onde surgirá a superfície de rotura do talude.
Depara-se que há uma divisão no modelo na superfície do talude com uma linha fina que separa a
camada superficial de menor resistência do restante do maciço rochoso, e que não revela, nesta fase,
uma grande importância na rotura, e cuja superfície de deslizamento afastado do talude é muito similar
em ambos os programas.

Figura 6.3 – Superfície de deslizamento na fase inicial

Os valores da tensão de corte máxima representam a razão entre o deslocamento e o comprimento
original, tal como está ilustrado na Figura 6.4, e averigua-se que estes valores são relativamente
baixos, ou seja, alguns deslocamentos no interior do maciço rochoso mas são mínimos.
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Figura 6.4 – Ilustração do movimento que provoca a tensão de corte

Através do Phase2 é possível averiguar o surgimento das tensões normais e tensões de corte pontuais
no talude de maciço rochoso, ou seja, as zonas onde surge plastificação dos elementos do talude.
Portanto pode verificar-se onde haja deslocamentos plásticos, isto é, deformações permanentes, cujo
interesse de análise apenas será na zona mais próxima da face do talude a ser escavado. Assim sendo a
seguinte figura demonstra as zonas mais próximas da superfície do talude que será escavado cuja
designação da tensão de corte é uma cruz enquanto a tensão normal é um circulo branco.

Figura 6.5 – Pontos plastificados na fase inicial

Conclui-se assim que o talude de maciço rochoso no seu estado natural apresenta-se como estável,
com muitos deslocamentos mas muito reduzidos. E a análise obtida entre ambos os programas
aparentam concordar na superfície de rotura de maior dimensão. Assim sendo a probabilidade da
superfície de rotura próximo do ponto de rotura do declive, como se verifica no Slide (Figura 6.1),
deste ocorrer é maior pelo motivo anteriormente referido. O motivo pelo qual a face do talude do
maciço rochoso apresenta pontos plastificados deverá ser pelo facto de no meio da superfície existir o
ponto de rotura do declive, onde este tende a exercer uma força vertical com o seu peso e há uma
ligeira variação de inclinação.
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6.1.2. FASE DE ESCAVAÇÃO
Nesta fase irá avaliar-se de que forma é que o talude de maciço rochoso se comporta após a escavação
da face da vertente de modo a permitir obter um talude com uma inclinação necessário para a
colocação da linha férrea.
De modo a garantir alguma proximidade entre os modelos nos programas com o caso verídico na
Linha do Douro optou-se por escavar uma face da vertente do maciço rochoso próximo da
verticalidade. Na Figura 6.6 está apresentado o resultado do factor de segurança mínimo obtido no
Slide e denota-se algo notável na descida desse valor.

Figura 6.6 – Factor de segurança na fase de escavação

Analisando a figura obtido pelo Slide a superfícies que estão ilustradas pertencem ao intervalo [1,0491,24] do factor de segurança, cujo valor mínimo nesta fase é de 1,049, onde a escolha deste intervalo
deve-se ao facto de permitir comparar a fase inicial com a fase de escavação. Denota-se que há um
maior número de superfícies de rotura e, observando a caixa da grelha, averigua-se que a zona
sombreada da cor amarela aumentou de área, aproximando-se mais da face do talude que foi escavado.
O que significa que há um aumento de instabilidade na zona onde a vertente sofreu uma alteração,
entretanto a zona mais acima da caixa da grelha poucas alterações sofreu.
Salienta-se que a maioria das superfícies de rotura pertence ao intervalo [1,049-1,22] e concentram-se
apenas no ponto de rotura do declive. A seguinte figura apresenta essas mesmas curvas. Logo as
restantes superfícies que estão mais afastados da face do talude escavado pertencem ao intervalo
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[1,23-1,24]. Verifica-se assim que a rotura mais provável será do talude que foi escavado, tal como
seria de prever.

Figura 6.7 – Pormenor das superfícies de rotura na face do talude escavado

De seguida fez-se a mesma análise no Phase2 e, também, se deparou que houve diferenças notáveis
entre fases, entre as quais, um aumento na tensão de corte máxima, sendo que o seu valor máximo
aumentou e a superfície de rotura manteve-se no mesmo local, no entanto aparenta surgir uma nova
curva. A nova superfície de deslizamento está situado mais próximo da vertente escavada onde o valor
da tensão de corte máxima é de 6,60E-2 m/m, sendo que este valor é bastante superior ao da fase
inicial. Verifica-se que o início da nova superfície de rotura tem lugar na base da escavação da
vertente onde se instala a tensão de corte máxima, e começa a surgir alguma instabilidade na parte
superior do talude mais acima do ponto de rotura do declive. Salienta-se que foi necessário alargar o
modelo do maciço rochoso de modo a garantir que as condições de fronteira não interferissem na
análise e determinação da superfície de rotura.
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Figura 6.8 – Superfície de rotura na fase de escavação

Nesta altura será interessante averiguar os deslocamentos que poderão surgir após a intervenção sobre
o talude original. Sendo assim, fez-se essa análise e o software obteve o seguinte resultado cuja
deformada está em cinza e o sombreado no modelo demonstra o desenvolvimento dos deslocamentos
em metros, cujo valor máximo de deslocamento está situado na base da escavação.

Figura 6.9 – Deslocamentos totais e deformada do modelo na fase de escavação

A Figura 6.10 apresenta um pormenor dos deslocamentos totais na face do talude escavado por de
forma a permitir uma melhor análise do movimento, e verifica-se que o deslocamento máximo é de
1,9E-3m, ou seja, na ordem dos 2mm. Com o auxílio das setas que indicam o movimento de terras do
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maciço rochoso pode-se averiguar que há um deslocamento para fora do maciço rochoso na face do
talude e, no entanto, há um levantamento da base de escavação cujo deslocamento máximo está
situado nesse mesmo local, sendo que este empolamento é devido ao facto de ter sido retirado algum
material.

Figura 6.10 – Pormenor dos deslocamentos totais na fase de escavação

No entanto após a escavação surgiram uns elementos plastificados na face escavada atrás da camada
superficial do maciço rochoso devido à tensão de corte.

Figura 6.11 – Pontos plastificados na fase de escavação
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Conclui-se que o maciço rochoso após a escavação sobre a face da vertente natural origina um talude
com uma nova inclinação quase vertical e que provoca uma descida notável do factor de segurança,
aproximando este quase à unidade. O que implica que, a partir do momento em que um factor
condicionante entra em acção como, por exemplo, a precipitação intensa, este destabiliza o talude
gerando assim a sua rotura. Destaca-se que mesmo que os deslocamentos obtidos na fase de escavação
em relação à fase inicial serem baixos, na ordem dos milímetros, o valor do factor de segurança
mínimo ainda se apresenta como um valor relativamente baixo, ou seja, o talude suporta esta
inclinação enquanto não surgir nenhum factor condicionante que desequilibra as forças internas do
maciço rochoso e que provoca o deslize de terra e blocos.

6.1.3. FASE DE ATERRO
Nesta fase o interesse será averiguar qual o efeito da colocação do aterro na base do talude, sendo que
o material deste será igual ao do material escavado da face da vertente, ou seja, terá as mesmas
características à da camada superficial do maciço rochoso, sendo que neste material estará a funcionar
apenas como peso. É assim possível analisar se o aterro contribui de uma forma notável ou não para a
estabilidade do talude do maciço rochoso pelo facto de este estar a aumentar o peso no pé do talude,
aumentando assim as forças estabilizadoras.
Através do Slide verifica-se que o factor de segurança não sofreu grande alteração, ou seja, a
colocação do aterro não contribuiu para a estabilização do conjunto completo do maciço rochoso. No
entanto, ao analisar a Figura 6.12, denota-se que houve uma redução de superfícies de rotura afastado
da face do talude enquanto nessa mesma face houve um ligeiro aumento de curvas.
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Figura 6.12 – Factor de segurança na fase de aterro

Observando a caixa da grelha, verifica-se que há um aumento da área estabilizada, ou seja, a área
sombreada de verde aumentou ligeiramente; no entanto, na face do talude, este permanece bastante
similar à fase anterior. Portanto o aterro teve algum efeito sobre as superfícies de deslizamento mais
afastado do maciço rochoso, mas não contribuiu para a estabilização do talude que foi escavado na
fase anterior.
Analisando esta nova fase no Phase2 verifica-se que acontece algo muito similar ao apresentado no
software anterior, indicando que houve uma estabilização mínima das superfícies de rotura mais
afastadas do talude, tornando a superfície mais próxima da face do talude mais saliente, como se vê na
Figura 6.13.
Nesta mesma figura verifica-se que há uma ligeira diminuição da tensão de corte máxima na base da
face do talude escavado que reduziu para 6,0E-2 m/m, no entanto aumentou para o mesmo valor na
base do pé do maciço rochoso no extremo do aterro. Provavelmente o aumento repentino da tensão de
corte máxima no pé do maciço rochoso deve-se ao facto do modelo terminar com uma forma planar, o
que de facto não corresponde à realidade.
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Figura 6.13 – Superfície de rotura na fase de aterro

De seguida fez-se a análise dos deslocamentos que surgiram após a colocação do aterro no maciço
rochoso e averigua-se que houve um ligeiro assentamento de terras entre a fase de escavação e a fase
de aterro, como seria de esperar. Denota-se na seguinte figura que houve um movimento descendente
de terras na zona próxima do aterro, provocando assim deslocamentos da face do talude escavado para
fora do maciço rochoso; no entanto o deslocamento máximo está situado no aterro com um valor de
1,1mm, ou seja, é um deslocamento relativamente baixo para um talude destas dimensões este tem
pouca importância.

Figura 6.14 – Deslocamentos totais e deformada do modelo na fase de aterro
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Na seguinte figura é possível através das setas de movimento, analisar o movimento de terras do
maciço rochoso na zona onde o aterro está situado. O pormenor seguinte permite visualizar o
assentamento da base do talude e deslocamento da face escavada do talude devido ao aterro.

Figura 6.15 – Pormenor dos deslocamentos totais na fase de aterro

Não surgiram uma quantidade notável de pontos plastificados após a colocação do aterro, como se
verifica na Figura 6.16, o que significa que este teve pouca influência sobre os deslocamentos no
maciço rochoso.
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Figura 6.16 – Pontos plastificados na fase de aterro

Portanto conclui-se assim que a colocação do aterro no maciço rochoso tem uma pequena influência
sobre o conjunto em si, mas não tem um grande efeito sobre a estabilização da face do talude que foi
anteriormente escavada. Salienta-se que este aterro foi desenhado de forma aleatória, ou seja, se a
dimensão do aterro fosse maior ou o material fosse mais resistente, provavelmente, teria um impacto
maior sobre a estabilização do talude de maciço rochoso.

6.1.4. FASE PREGADA
Nesta fase serão colocadas algumas pregagens sobre a face do talude que foi anteriormente escavado,
sendo a escolha desta solução baseado no facto de, nestes casos onde o talude apresenta uma face
quase vertical e há pouco espaço para a retenção de blocos ou terras em queda, as pregagens com rede
metálicas apresentam-se como uma solução muito viável.
Assim sendo as características das pregagens para ambos os programas foram determinadas segundo o
catálogo da marca DYWIDAG, conforme os dados fornecidos de pregagens para maciços rochosos
com um diâmetro nominal de pregagem de 25mm. O comprimento escolhido para todas as pregagens
é de 10m, do qual este valor é uniforme ao longo de todo o talude por forma a simplificar a análise do
modelo, com uma inclinação de 15º, sendo que os valores dos parâmetros adoptados das pregagens
foram os seguintes:

Quadro 2 – Parâmetros das pregagens introduzidos nos programas de cálculo

Parâmetro
Capacidade de Tensão

270kN

Capacidade Residual de Tensão

10kN

Pré-Tensão

30kN

Espaçamento

3m
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Salienta-se que o espaçamento entre as pregagens dentro e fora do plano de análise, isto é, na vertical e
ao longo do desenvolvimento do talude do maciço rochoso, é de 3m, logo a malha das pregagens é de
3m*3m.
Este sistema consiste na introdução de armaduras no interior do maciço rochoso, dos quais se
prolongam para além das superfícies potências de deslizamento. Portanto este sistema tende a
estabilizar o maciço rochoso internamente, fazendo com que haja uma transferência de tensões para os
elementos de reforço relativamente pouco espaçados, mobilizando principalmente a sua capacidade de
resistência à tracção; tornando assim desnecessário a colocação de uma parede estrutural. Com a
colocação das pregagens é possível o reforço do terreno tal como se encontra in situ sendo que na sua
execução de uma estrutura pregada pode encontra-se um local com características muito diversificadas
e, por vezes, muito heterogéneos com teores em água que podem ser elevados.
Desta forma, fazendo a análise do factor de segurança através do Slide após a colocação das pregagens
na face do talude escavado, obtém-se um aumento notável cujo valor é de 1,33. Saliente-se que na
análise de um talude escavado após a colocação de um elemento de suporte o factor de segurança
normalmente aceite, deverá ser de pelo menos 1,5; no entanto, nesta análise, não foi atingido esse
valor, mesmo apertando a malha este não altera.
Analisando a Figura 6.17 depara-se que na caixa da grelha há um aumento considerável da
estabilidade do talude, onde a zona sombreada de amarelo diminui de área.

Figura 6.17 – Factor de segurança na fase de pregagem

94

Soluções para a Estabilização de Taludes em Linhas Férreas

Entretanto, analisando os deslocamentos obtidos nesta fase pelo Phase2 com base na fase anterior,
verifica-se que são bastante baixos, não chegando a atingir 1mm de deslocamentos. Portanto, através
da Figura 6.18, verifica-se que os deslocamentos do talude estão todos concentrados na face do talude
escavado do maciço rochoso devido à colocação das pregagens.

Figura 6.18 – Deslocamentos totais na fase de pregagem

De modo a permitir uma melhor visualização dos movimentos da face do talude com pregagens
apresenta-se a Figura 6.19, onde está presente as setas que indicam os deslocamentos das terras.
Verifica-se que há apenas movimento de terras, embora seja pequeno, na face do talude, indicando que
a colocação das pregagens pouco interferiu no conjunto do maciço rochoso.
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Figura 6.19 – Pormenor dos deslocamentos totais na fase de pregagem

É possível averiguar que as pregagens têm um carácter passivo, isto é, têm como função principal
restringir as deformações e limitar a descompressão e abertura das diáclases e fracturas do maciço
rochoso após o início do movimento do talude.
Após a colocação das pregagens na face do talude de maciço rochoso verifica-se que o surgimento de
novos elementos plastificados, tal como se verifica na seguinte figura. Sendo que os elementos
plastificados surgem mais próximos das zonas de inserção das pregagens.

Figura 6.20 – Pontos plastificados na fase de pregagem
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Conclui-se assim que a colocação das pregagens na face do talude escavado influencia a estabilização
do maciço rochoso, permitindo assim poucos deslocamentos do mesmo e evita a descompressão do
maciço rochoso.

6.2. DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Neste subcapítulo irá analisar-se a influência global das diferentes fases que o maciço rochoso enfrenta
de modo a permitir a colocação de uma linha férrea, averiguando quais as fases que influenciam mais
os seus movimentos de estabilização e instabilização.
Sendo assim, após a observação das fases anteriormente descritas, verifica-se que na fase inicial do
talude, ou seja, no seu estado natural, este apresenta-se com um factor de segurança moderado, isto é,
o talude encontra-se estável, tendo atingido o seu equilíbrio natural. No entanto quando se acciona um
factor condicionante como, por exemplo, a movimentação de terras, o factor de segurança desce
rapidamente, dependendo da intensidade da acção desse factor. A diminuição deste valor também se
deve ao facto de que, ao longo do tempo, o talude por si só tende a degradar-se devido aos efeitos de
climatização, diminuindo assim as suas características e capacidades resistentes. Devido ao facto
destes taludes serem bastante elevados em altitude, habitualmente, também, apresentam-se com fortes
inclinações, facilitando o deslizamento das terras e blocos sobre a face do talude.
A fase de escavação do talude tende a influenciar fortemente o comportamento do maciço rochoso,
criando-se um grande corte da face do talude que tende a formar uma superfície quase vertical sobre a
linha férrea. Deparou-se que após a escavação da vertente houve uma forte descida do factor de
segurança e manifestou-se maioritariamente nessa mesma face, formando assim uma nova potencial
superfície de rotura no software Phase2 que é muito similar à superfície de rotura obtida no Slide.
Esta superfície de rotura forma-se também pelo facto da zona de escavação ser imediatamente abaixo
do ponto de rotura do declive, onde se geram mais forças de destabilização na face escavada devido à
remoção do material que servia como apoio desse mesmo ponto. No entanto, relativamente há
aproximadamente 120 anos atrás, os taludes aparentavam ser estáveis devido às suas características de
resistência serem elevadas e por estes apresentarem deslocamentos muito baixos, como se verificou
com o software Phase2, logo não havia grande justificação para a colocação de medidas de
estabilização.
Com o decorrer do tempo surgiram os fenómenos de plastificação de novos elementos cuja maioria
está presente na superfície da face escavada, e devido ao facto destes não serem visíveis a «olho nu»,
tornava complicado na altura alguém se aperceber dos efeitos na zona escavada, sendo este um efeito
de difícil percepção no instante imediatamente a seguir à obra.
Na fase de aterro não houve grandes efeitos, ou seja, não surgiu quase nenhum novo elemento
plastificado e os deslocamentos que ocorreram foram apenas na face escavada do talude mas não
chegaram a atingir um milímetro de deslocação. Mesmo o surgimento de novos elementos
plastificados foi escasso, formando apenas na base da futura plataforma da ferrovia, devido aos novos
deslocamentos que terão surgido nessa zona. Provavelmente o motivo pelo qual não se gerou grandes
efeitos no talude deve-se ao facto das dimensões deste aterro não serem relativamente grandes em
relação à dimensão do maciço rochoso e pelo material deste não ser mais pesado de modo a contribuir
de uma forma mais influente para a estabilidade. No entanto verificou-se que este aterro reduziu o
número das superfícies de deslizamento mais afastado do talude escavado, tendo assim algum efeito
sobre o conjunto em si do material rochoso e gerando o efeito contrário sobre o talude escavada.
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Após a análise da colocação do aterro no pé do maciço rochoso verificou-se que não houve grande
impacto na face do talude escavado; entretanto, ao analisar as superfícies de rotura desse talude, pode
ver-se que as curvas de rotura tendem a obter um efeito de «lascamento» (ver Figura 6.12), pois a
resistência da camada superficial é menor do que o restante maciço rochoso. Ou seja, não há uma
superfície de deslizamento circular do talude como acontece nos solos, mas sim um deslizamento de
material que tende a desprender-se como se fosse lascas de material a despegar-se do restante maciço
rochoso.
As pregagens colocadas na Fase 4 do talude do maciço rochoso têm um efeito estabilizador, como se
verificou nos resultados obtidos através dos programas, devido ao facto destes serem colocados no
local impedindo uma maior descompressão do maciço rochoso. Os deslocamentos que surgiram estão
apenas localizados na parte superior do ponto de rotura do declive, no entanto estes não são relevantes
devido ao facto destes não atingirem um milímetro de deslocação. Logo o efeito de estabilização é
notável mas permite o aparecimento de novos elementos plastificados na face do talude escavado
devido à aplicação e selagem das pregagens. Os novos elementos plastificados surgem pelo aumento
de tensão localizada nas zonas da instalação das pregagens. Assim sendo, a implementação destes
elementos de estabilização contribui de uma forma notória pelo facto de actuarem de uma forma
localizada sobre o talude; no entanto as pregagens apenas mobilizam uma força contra o terreno
quando surge o movimento contrário do maciço rochoso.
Mesmo que as pregagens não exerçam uma força notória contra o maciço rochoso, logo após a sua
colocação, como as ancoragens, ao longo do tempo a superfície do maciço rochoso tende a deteriorarse com a diminuição das características resistentes do maciço rochoso, devido ao facto desta estar
exposta à climatização, sendo que as capacidades resistentes tendem a diminuir, este tende a permitir o
deslizamento de terras, mas a tentativa de desprendimentos, mobilizam as forças nas pregagens
impedindo assim a descompressão.
Salienta-se que em algumas situações reais, para a estabilização de taludes escavados são colocados
pregagens associadas a redes metálicas resistentes que permitem a contenção de material rochoso
desprendido, garantindo de uma forma mais segura a estabilização do talude. Estas malhas metálicas
possuem inicialmente um carácter passivo, pelo que, normalmente, não são contabilizadas por forma a
garantir uma maior segurança de estabilização.
Conclui-se assim que o corte do talude, por vezes, na fase de escavação e num instante de tempo
imediatamente a seguir à obra, não aparenta destabilizar um talude de maciço rochoso resistente como
se encontra no Douro, pelo facto de ser possível escavar e formar taludes praticamente verticais.
Na altura em que se escava o talude pode não demonstrar nenhum sinal de debilidade face à acção de
escavação; no entanto, verificou-se que esta fase tem grandes efeitos destabilizadores internamente,
originando grandes superfícies de deslizamento. E com o passar do tempo, estando o talude sujeito a
vários factores condicionantes, como a precipitação intensa e/ou de longa duração ou mesmo a
movimentação de terras, os fenómenos de falta de estabilidade vão surgindo, como é o caso dos
desprendimentos de blocos ou escorregamentos. Verifica-se assim que a execução de uma solução de
estabilização, como é o caso da colocação das pregagens, evita que ocorram estes fenómenos de
descompressão e deslizamento das terras.
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CONCLUSÕES

7.1. CONCLUSÕES
Com esta análise sobre as fases envolvidas na execução da linha férrea em taludes de maciços
rochosos, e atendendo à ocorrência dos incidentes como os sucedidos no Douro devido à escavação de
taludes de grandes dimensões, verifica-se que o efeito consequente da escavação é relevante, mesmo
que o talude inicialmente não o aparente.
Há um impacto notável sobre o talude de maciço rochoso cujo efeito se reflecte na descompressão do
material mais próximo da face do talude, permitindo assim o desprendimento de terras e blocos ao
longo da superfície do talude. Destaca-se que estes acidentes ocorrem essencialmente em locais no
Douro onde existem grandes cortes no maciço, tais como as zonas de linhas férreas, sendo que
aparentemente o motivo pelo qual ocorrem os incidentes destas dimensões está relacionado com as
escavações das faces dos taludes de grande altura.
Deparou-se que a colocação das pregagens providência um grande contributo para a estabilização da
face do talude escavado imediatamente após a sua execução, no entanto providencia também um
aumento de segurança durante a fase de construção.
Esta solução de estabilização permite obter um correcto funcionamento, boa circulação e segurança
pessoal dos operadores no local da obra durante a fase de escavação e colocação do aterro,
prolongando-se essa segurança para a fase de exploração de linha.
Para além da colocação de pregagens como medida estabilizadora é frequente a execução de medidas
adicionais de modo a garantir um factor de segurança mais confortável durante a fase de exploração.
Não será de mais informar que esta segurança adicional deverá ser controlada, impedindo a execução
de soluções com custos excessivamente elevados, resultando numa relação desproporcionada entre
custos e benefícios para a linha férrea. Esta tendência deverá ser combatida não só com o dono de obra
que geralmente não está interessado em incorrer em grandes despesas, mas também pelos projectistas
e executores das obras. Portanto procura-se conciliar a concepção de um projecto, onde esteja
garantida a segurança da obra durante e após a sua conclusão, com um custo aceitável.
Assim sendo, aliado às pregagens na face de um talude escavado, também se poderá colocar no pé
desse mesmo talude muros de espera ou barreiras rígidas que impedem o deslizamento de terras do
maciço rochoso e tem capacidade de armazenar um certo volume de blocos e/ou terras que deslizam
ao longo da superfície do talude. Por outro lado também é possível e recomendada a aplicação de
barreiras dinâmicas ao longo do talude de grandes alturas onde se verifica que haja locais potenciais de
deslizamento de blocos, pelo facto de estas terem uma grande capacidade de retenção de blocos em
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queda e diminuírem o impacto da queda do bloco pelo facto de serem colocados muito próximos da
zona instável.
Após a análise do talude em estudo verifica-se que em locais onde haja pontos de rotura do declive há
uma acumulação de tensões nessa área devido ao facto de esta se tratar de uma zona onde se aglomera
uma certa quantidade de terras ou blocos de menores dimensões que tende a deslizar a parte superior
do talude de maciço rochoso. Portanto a colocação de uma medida estabilizadora nessa zona poderá
permitir um maior equilíbrio de forças de modo a impedir maiores desabamentos de terras ou blocos,
como, por exemplo, redes metálicas suspensas que impedem a descompressão descontrolada dessa
área.
Conclui-se assim que a aplicação posterior de medidas estabilizadoras em locais onde haja escavações
de grandes dimensões em taludes de maciços rochosos similares aos do Douro, permite assegurar que
não ocorram incidentes do mesmo género aos que já foram mencionados neste trabalho.
Relembra-se que mesmo a colocação de instrumentos de monitorização ao longo dos taludes no Douro
também permite controlar o desenvolvimento dos movimentos dos taludes escavados como, por
exemplo, inclinómetros, para avaliar movimentações ou rotações, ou tubos piezométricos, para
averiguar o nível freático no interior do maciço. A aplicação de um instrumento de controlo e/ou
estruturas que garantem uma maior estabilidade do talude permite impedir a descompressão do maciço
rochoso e incidentes que danificam ou obstruem a via-férrea.
Um modo de evitar mais um incidente como o anteriormente analisado é de averiguar os taludes à face
das linhas férreas onda haja escavações deste género, ou seja, de grandes alturas sem qualquer
protecção superficial na face do talude e conceber soluções para garantir uma maior segurança
relativamente a fenómenos semelhantes aos ocorridos.
Resta-me apontar que através da realização deste trabalho desenvolvi as minhas capacidades de
modelação geotécnica e apercebi-me das dificuldades sentidas neste tipo de trabalho, que também
ocorrem em situações de projecto.

7.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
Como complemento desta tese, numa futura fase de análise, poderia avaliar-se o efeito das pressões
intrínsecas da água ou acções sísmicas sobre o talude resultante de um corte antigo do maciço rochoso
junto a uma linha férrea.
Consequentemente, poderia ser possível avaliar quais os efeitos da junção de várias soluções de
estabilização implementadas no local em conjugação com os factores condicionantes anteriores,
avaliando o efeito de cada solução no factor de segurança global do talude.
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