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Num aterro podem ser introduzidos geossintéticos, dispostos horizontalmente, para se 
obter uma massa de solo reforçado que se comporta como uma estrutura de suporte tipo 
gravidade, capaz de absorver as pressões de terras induzidas pelo maciço não reforçado. As 
geogrelhas, os geotêxteis tecidos e as geotiras de poliéster são exemplos de materiais de 
reforço. A estabilidade local do aterro na face do muro é assegurada através da fixação dos 
reforços a elementos de face construídos com materiais poliméricos, madeira, betão ou 
gabiões. Na América do Norte tem-se constatado que os muros de solo reforçado podem 
ser construídos com um custo de até 50% relativamente aos muros de suporte tipo 
gravidade convencionais. 

 
Face em painel contínuo  

 
Face em painel incremental  

 
Face em geossintético dobrado  

 
Face em blocos  

Exemplos de muros de solo reforçado. 
 

 

 
Muro temporário de face em geotêxtil 

dobrado 
 

Componentes típicos de alvenaria de betão  
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Muro com face de alvenaria de betão 

A análise e o dimensionamento de muros de
solo reforçado incluem análises de 
estabilidade externa, interna, da face e global. 
As análises de estabilidade global referem-se 
a mecanismos potenciais de rotura que 
envolvem o solo localizado atrás da massa de 
solo reforçado. Estas análises são 
habitualmente realizadas recorrendo aos
métodos convencionais de análise de 
estabilidade de taludes. 
 
 

 
a) Escorregamento pela base 

 
b) Derrubamento  

c) Capacidade de carga 
(assentamento excessivo) 

 
d) Esforço de tracção excessivo 

 
e) Arranque 

 
f) Escorregamento interno 

 
g) Rotura na ligação 

 
h) Rotura por escorregamento 

 
i) Derrubamento da face 

Verificação de segurança para estruturas de solo reforçado: a), b), c) externa; 
d), e), f) interna; g), h), i) da face 

 

 
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). 
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