
Resumo 

Desde o seu aparecimento nos anos 60, as estruturas de suporte de solo reforçado sofreram um 

notável desenvolvimento. Importantes avanços foram dados no conhecimento quer do seu 

comportamento, quer dos processos construtivos mais adequados.  

Não obstante os desenvolvimentos conseguidos, muito está ainda por fazer, em especial no que diz 

respeito aos métodos de dimensionamento. O presente trabalho procura contribuir para um melhor 

conhecimento dos métodos de dimensionamento deste tipo de estruturas.  

O estudo é realizado em duas partes. Na primeira, apresenta-se uma revisão crítica de alguns destes 

métodos de dimensionamento, à luz dos actuais conhecimentos. Conceitos como Estados Limites 

Últimos, Estados Limites de Utilização, e coeficientes parciais de segurança, são considerados na 

metodologia de dimensionamento aqui apresentada, e actualmente em fase de desenvolvimento.  

Na segunda parte, é apresentado um estudo acerca da adequabilidade de alguns dos métodos de 

dimensionamento no projecto de muros de alvenaria de tijolo reforçados com geossintéticos. Estes 

muros, inicialmente propostos por Dalton (1977), combinam a técnica tradicional de construção de 

muros de alvenaria de tijolo com a técnica de reforço de solos.  

Finaliza-se o trabalho com a proposta de um novo método para previsão das deformações da face e 

das pressões de terras exercidas sobre a face de muros de alvenaria de tijolo reforçados com 

geossintéticos.  

Abstract 

Since their first use in the 60's, reinforced soil retaining structures support have suffered a notable 

development. Important progresses were made in the understanding of their behaviour, as well as in 

the constructive procedure.  

Nevertheless the developments, much remains to be done, especially regarding the design methods. 

The present work aims to contribute to a better understanding of the design methods of this type of 

structures.  

The study is accomplished in two parts. In the first, a critical revision of some of these design methods 

is performed to the light of the actual knowledge. Concepts such as Ultimate Limit States, 

Serviceability Limit States, and partial coefficients of safety, are considered in the design methodology 

presented here and currently under development.  

In the second part, a study is presented concerning the applicability of some of the analysis methods 

to the design of walls of brick masonry reinforced with geossynthetics. These walls, initially proposed 



by Dalton (1977), combine the traditional technique of construction of walls of brick masonry with the 

technique of soil reinforcement.  

The work concludes with a proposal of a new method for the prediction of face deformations and soil 

pressures applied to the face of walls of brick masonry reinforced with geossynthetics.  


