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A construção de aterros sobre solos moles pode ser um grande desafio. Uma das formas 

mais utilizadas e com mais sucesso, para aumentar a estabilidade de aterros, é a aplicação 

de geossintéticos para reforço do solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotura típica de um aterro e utilização de geossintéticos como reforço. 

Neste tipo de problemas, os geossintéticos podem ser utilizados com sucesso para 

 

1) Reduzir os deslocamentos devidos à baixa capacidade de carga dos solos moles;  

2) Prevenir a rotura global do aterro e do solo mole da sua fundação; e 

 

3) Prevenir a rotura por deslizamento ao longo da superfície do geossintético.  

 

O nível de estabilidade de um aterro reforçado sobre solos moles pode ser determinado 

através de factores de segurança (Fs): 

 Para a estabilidade global    3.1~2.1typically
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 onde  MD: momento derrubador  

  MR: momento estabilizador  

  MR: momento estabilizador resultante da contribuição do geossintético  

 Para a estabilidade relativa ao deslizamento  5.1typically
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  PA: impulso activo 

  PR: força de atrito ao longo da interface solo-reforço  

 

A eficiência do geossintético, quando actua como reforço em aterros sobre solos moles, 

pode ser explicada através das figuras seguintes. 
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No caso do reforço ser insuficiente, pode ser utilizado o designado “reforço da base do 

aterro com estacas”. Podem ser utilizadas estacas pré-fabricadas ou colunas de solo 

melhorado.  
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Reforço da base do aterro com estacas 

No caso de serem utilizados materiais drenantes, podem ser devidamente especificados 

geossintéticos para contribuir para a aceleração dos assentamentos resultantes da 

consolidação dos solos moles. 
 

   
Sobre a IGS 

   
A Sociedade Internacional de Geossintéticos – International Geosynthetics Society (IGS) – é uma 

associação sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento científico e tecnológico dos 

geotêxteis, geomembranas e produtos relacionados e das tecnologias associadas. A IGS promove a 

disseminação de informações técnicas sobre os geossintéticos através de um boletim (IGS News) e 

de duas revistas científicas (Geosynthetics International – www.geosynthetics-international.com e 

Geotextiles and Geomembranes – www.elsevier.com/locate/geotexmem). Informações adicionais 

acerca da IGS e das suas actividades podem ser obtidas consultando o portal 

www.geosyntheticssociety.org ou contactando o secretariado por correio electrónico 

(IGSsec@aol.com). 
 

Declaração: A informação apresentada neste folheto foi revista pela Comissão da Educação da Sociedade 

Internacional de Geossintéticos, considerando-se que representa razoavelmente bem a prática corrente. Contudo, a 

Sociedade Internacional de Geossintéticos recusa qualquer responsabilidade que resulte de algum modo da utilização 

da informação apresentada. Autoriza-se a reprodução deste material desde que a fonte seja claramente identificada. 
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