
Resumo 
 
A presente dissertação visa contribuir para um melhor conhecimento dos factores com 

maior influência no desempenho dos muros e dos taludes de solo reforçado com 

geossintéticos e, assim, desenvolver metodologias de dimensionamento mais 

adequadas. 

Para realçar o bom desempenho destas estruturas face a solicitações sísmicas, 

apresenta-se um estado de arte, envolvendo relatos do comportamento de muros e de 

taludes de solo reforçado com geossintéticos durante a ocorrência de sismos intensos 

que ocorreram nas últimas décadas. 

Nesta revisão bibliográfica incluem-se, ainda, ensaios físicos e simulações numéricas, 

realizados por diferentes autores com o propósito de clarificar os principais factores que 

condicionam o comportamento deste tipo de estruturas quando solicitadas 

sismicamente. 

Tendo em consideração, por um lado, que, actualmente, a nível da União Europeia não 

existe regulamentação que contemple o dimensionamento de muros e de taludes de 

solo reforçado com geossintéticos e, por outro lado, que prevalece alguma disparidade 

entre os métodos de dimensionamento propostos por diferentes autores ou entidades, 

considerou-se oportuno compilar essa informação e apresentar um resumo alargado 

desses métodos de dimensionamento. 

O dimensionamento de muros e taludes de solo reforçado com geossintéticos 

contempla a definição do esforço resistente mínimo do reforço, para um dado 

espaçamento vertical entre reforços, e do comprimento mínimo que estes devem 

apresentar. Uma das possibilidades inclui a quantificação do coeficiente de impulso de 

terras e a avaliação da distribuição das pressões ao longo da altura da estrutura. 

Apresenta-se um programa de cálculo desenvolvido, no âmbito deste trabalho, que, 

baseado em considerações de equilíbrio limite, permite quantificar o coeficiente de 

impulso e o comprimento mínimo exigido aos reforços, possibilitando a consideração da 

acção sísmica através dos coeficientes sísmicos horizontal e vertical. São apresentados 

resultados obtidos com este programa de cálculo e são comparados com valores 

publicados na bibliografia. Avalia-se igualmente o efeito da consideração da acção 



sísmica. Incluiu-se uma proposta para um método de pré-dimensionamento, que 

contempla condições de carregamento estático e sísmico. 

A modelação numérica das estruturas de solo reforçado apresenta muitas vantagens 

sobre os métodos analíticos de dimensionamento, porque permite simular a interacção 

entre o solo e o reforço, sob diferentes condições fronteira, diferentes configurações e 

características dos reforços e diferentes métodos construtivos. Com recurso a um 

programa bidimensional de diferenças finitas, avaliam-se os factores ou as 

características dos diferentes elementos que compõem os muros e os taludes de solo 

reforçado com geossintéticos com maior influência sobre o seu comportamento no final 

da construção. 

Analisa-se, numericamente, o comportamento de um talude de solo reforçado, 

considerando, para o efeito, que este se localiza na zona de maior sismicidade de 

Portugal e avaliando a sua resposta, em termos médios, sob a acção de um sismo 

próximo e de um sismo longínquo. Foi também analisado, de forma mais breve, o 

comportamento sísmico de um muro de solo reforçado com geossintéticos, que 

apresenta uma componente estrutural adicional - o painel de face, e tentou-se 

identificar os potenciais factores com influência mais significativa no seu 

comportamento. 

A monitorização de uma obra durante e após a sua construção é uma excelente 

oportunidade para a recolha de informação que, por um lado, contribui para uma melhor 

compreensão do funcionamento das estruturas e, por outro lado, permite validar os 

modelos numéricos. Recorrendo a informação coligida previamente por outros 

investigadores, apresenta-se o tratamento dos dados da observação de um aterro de 

solo reforçado com geogrelhas, construído nas proximidades de Lamego, simula-se 

numericamente a sua construção, comparam-se os resultados numéricos com os 

resultantes da monitorização da obra e analisa-se o comportamento da estrutura face a 

uma eventual solicitação sísmica. 

Quando se prevê a ocorrência de movimento da massa de solo relativamente ao 

geossintético, o ensaio de corte directo é o mais adequado para caracterizar a interface 

entre os dois materiais. 



No âmbito deste trabalho foi projectado e desenvolvido um protótipo laboratorial de um 

equipamento de corte directo, de grandes dimensões, com capacidade para a 

realização de ensaios de corte directo monotónico e cíclico. Apresenta-se esse 

protótipo laboratorial e descrevem-se algumas dificuldades associadas ao seu 

desenvolvimento. 

Com o propósito de, num futuro próximo, desenvolver um modelo constitutivo para 

aperfeiçoar a modelação numérica do comportamento do solo reforçado com 

geossintéticos, particularmente sob carregamentos cíclicos, foi incluído no presente 

trabalho um estudo experimental. 

Para caracterizar o comportamento tensão-extensão dos geossintéticos envolvidos no 

estudo experimental, foram efectuados ensaios de tracção monotónicos e cíclicos. 

Avalia-se o efeito da velocidade de deformação, do carregamento cíclico e do nível de 

deformação que este impõe, do número de ciclos e da sua amplitude. 

No estudo experimental envolvendo o comportamento do solo reforçado com 

geossintéticos, começa-se por validar os resultados obtidos com o protótipo laboratorial, 

utilizando para o efeito, resultados de ensaios realizados com o equipamento de corte 

directo utilizado tradicionalmente na caracterização da resistência ao corte dos solos. 

Neste estudo experimental foi caracterizada a resistência ao corte das areias sob 

carregamento monotónico e sob carregamentos cíclicos, através de ensaios de corte 

simples. Foram efectuados ensaios sobre as areias (sem reforço) e sobre estas areias 

reforçadas com um nível de geossintético. Com o objectivo de caracterizar o 

comportamento de interfaces areia-geossintético quando solicitadas ciclicamente, o 

estudo experimental contempla, ainda, ensaios de corte directo cíclico. 

 
 
Abstract 
 

This thesis aims to contribute to a better knowledge of the main factors with influence on 

the behaviour of geosynthetic reinforced soil retaining walls and slopes and, therefore, 

to develop accurate design methods. 



To emphasize the good performance of these structures under seismic actions, 

concerning the behaviour of geosynthetic reinforced soil retaining walls and slopes in 

the last decades extreme earthquakes, a state of the art is presented. To clarify the 

major factors on the seismic behaviour of this kind of structures, physical tests and 

numerical simulations, performed by other authors, are also included. 

Considering that, on the one hand, in the European Union does not exist, at the present 

time, regulation concerning design methods of geosynthetic reinforced soil structures 

and, on the other hand, design methods proposed by different authors or entities are 

quite diverse, a compilation of this information seems suitable and an extended 

summary is presented. 

The major objective of the design of geosynthetic reinforced soil retaining walls and 

slopes includes the definition of a minimum value of the design strength, for a given 

vertical spacing, and the minimum length of the geosynthetic layers. One way is based 

on the determination of earth pressure coefficient and earth pressure distribution. 

Developed within the scope of the present work and based on limit equilibrium 

calculations, a computer program able to define earth pressure coefficients and 

minimum reinforcement lengths is presented, including seismic loading through 

horizontal and vertical seismic coefficients consideration. Some results obtained with 

this algorithm are compared with values published in the literature. The effect of seismic 

loading, in what concerns reinforcement strength and minimum length, is evaluated. A 

proposal to preliminary design of geosynthetic reinforced structures, considering static 

and seismic loading conditions, is also included. 

Numerical modelling of geosynthetic reinforced structures has several advantages over 

analytical design methods. It is possible to model soil-reinforcement interaction, under 

different boundary conditions, different configurations, distinct reinforcement properties 

and construction methods. Using a two-dimensional explicit finite difference program, 

the influence of distinct factors or component properties on the static performance of 

walls and slopes are evaluated. 

The seismic response of a hypothetical geosynthetic reinforced soil slope, constructed in 

the major seismic area of Portugal, is numerically analysed. The average response is 

evaluated considering a near field and a far field earthquake. The seismic behaviour of a 



geosynthetic reinforced soil wall, with an additional structural component – the facing 

panel, is briefly analysed. 

Monitoring a structure during and after construction is an excellent opportunity to collect 

information. This information, on the one hand, contributes to a better understanding of 

its behaviour and, on the other hand, allows the validation of numerical models. The 

analysis of monitoring information, previously compiled by other researchers, of a 

geogrid reinforced slope, constructed in the North of Portugal, is presented and 

numerical simulation of the construction is performed. Numerical results are compared 

with those obtained by monitoring. The seismic behaviour of this structure is also 

analysed. 

When sliding of the soil on the plane of reinforcement is expected, direct shear test is 

the most suitable test to characterise the interaction between soil and geosynthetic. A 

laboratorial prototype of direct shear equipment was designed and developed. The 

apparatus has a large shear box and is able to perform monotonic and cyclic direct 

shear tests. Some difficulties, associate to the construction of the equipment, are 

described. 

Having in mind the development, as soon as possible, of a constitutive model to improve 

numerical modelling of geosynthetic reinforced soil behaviour, particularly under seismic 

action, an experimental study was included in this work. 

Load-strain behaviour of the geosynthetics used in the experimental study was 

characterized with monotonic and cyclic load-extension tests. The effect of strain rate 

and cyclic loading is analysed. 

The experimental study, concerning geosynthetic reinforced soil behaviour, begins with 

the validation of prototype direct shear test results, using for this purpose, results 

obtained on a standard direct shear apparatus. Sand shear strength under monotonic 

and cyclic loading was characterised with simple shear tests. Unreinforced sand and 

one layer reinforced sand were tested. 

The behaviour of geosynthetic-sand interfaces under cyclic loading was studied with 

cyclic direct shear tests. 

 


