
Resumo 

A presente tese tem como objectivo o estudo das obras de aterro construídas sobre solos argilosos 

moles reforçadas com geossintéticos.  

Recorrendo à bibliografia da especialidade, examinam-se, em primeiro lugar, os problemas 

associados à construção de aterros sobre solos argilosos moles e as fases necessárias à sua 

resolução (Capítulo 1).  

Em seguida, descrevem-se diversos aspectos de carácter geral relativos aos geossintéticos (Capítulo 

2) e dedica-se especial atenção à utilização destes materiais no desempenho da função de reforço 

(Capítulo 3).  

Analisam-se pormenorizadamente, no Capítulo 4, os conceitos em que se fundamentam o 

dimensionamento e a construção dos aterros reforçados, apresentando-se um método de cálculo 

baseado nesses conceitos.  

Tendo presente as potencialidades oferecidas pelo método dos elementos finitos, desenvolve-se um 

modelo numérico, baseado nesse método, apropriado ao estudo das obras em apreço.  

Primeiramente, descrevem-se e discutem-se as hipóteses teóricas subjacentes à elaboração do 

modelo, dando-se ênfase especial aos processos de consolidação em meios porosos deformáveis, ao 

comportamento constitutivo dos solos da fundação e do aterro, à modelação do geossintético e das 

interfaces solo-geossintético e à análise da estabilidade através dos resultados numéricos obtidos 

pela aplicação do modelo referido (Capítulo 5).  

Este modelo é usado em estudos que visam aprofundar a compreensão dos mecanismos 

intervenientes durante e após a execução das obras, designadamente:  

i) analisando o comportamento dum aterro reforçado construído sobre um solo argiloso mole 

(Capítulo 6);  

ii) examinando a influência que diversos parâmetros (propriedades dos materiais e das interfaces, 

geometria da obra e processo construtivo) exercem sobre o comportamento das obras (Capítulo 7);  

iii) comparando os resultados numéricos com os obtidos experimentalmente em duas obras reais, 

uma construída até à rotura (Capítulo 8) e outra observada até ao final dos processos de 

consolidação (Capítulo 9).  

Finalmente, enunciam-se algumas conclusões de carácter geral e sugerem-se vias para futuras 

investigações.  



Abstract 

This thesis studies the behaviour of geosynthetics reinforced embankments constructed over soft 

compressible soils.  

On the basis of the speciality bibliography, the embankments construction problems and the phases 

needed to their resolution are discussed in Chapter 1.  

Geosynthetics general aspects are presented in Chapter 2 and the reinforcement function of these 

materiaIs is studied in Chapter 3.  

In Chapter 4, the design and construction of reinforced embankments are studied and a limit 

equilibrium method is also presented.  

On the basis of the potentialities of the finite elements method, a numerical model is developed and 

special emphasis is given to several aspects: consolidation processes in deforming porous medium, 

constitutive behaviour of the foundation and embankment soils, modelling of the geosynthetic and the 

reinforcement-soil interaction and stability analysis using the results of the numerical method (Chapter 

5).  

With the purpose of researching and understanding the complex mechanisms existent in the 

construction of reinforced embankments, the numerical method is used in several studies:  

i) analysis of the behaviour of a reinforced embankment constructed over a soft clay (Chapter 6);  

ii) study of the influence of several parameters (materials properties, construction geometry and 

constructive process) in the behaviour of the embankments (Chapter 7);  

iii) comparison of numerical and experimental results of two real embankments, one, constructed up to 

failure (Chapter 8) and other observed until the final of consolidation processes (Chapter 9).  

Finally, general conclusions are put forward and some avenues for further research are indicated.  


