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Camadas de reforços geossintéticos são usadas para estabilizar taludes contra rupturas
profundas por meio de camadas horizontais de reforço primário. O talude reforçado pode
ser parte da restauração de um talude rompido e/ou para aumentar a resistência de taludes
de aterros rodoviários. As camadas de reforço permitem que sejam construídos taludes
mais íngremes do que no caso sem reforço.
Pode ser necessário estabilizar a face do
talude
(particularmente
durante
o
lançamento e compactação do solo)
utilizando-se
reforços
secundários
relativamente curtos e menos espaçados
e/ou envelopando-se as camadas de reforço
na face. Na maioria dos casos a face do
talude deve ser protegida contra a erosão.
Isto pode requerer materiais geossintéticos
tais como geocélulas pouco espessas
preenchidas com solo ou geomantas
relativamente leves, que geralmente são
usadas para ajudar a fixação da vegetação.
A figura abaixo mostra que um dreno
interceptor pode ser necessário para Exemplo de talude recuperado com uma
eliminar forças de percolação no maciço estrutura de solo reforçado
reforçado.
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Talude de solo reforçado sobre fundação estável
A posição, número, comprimento a resistência dos reforços primários requeridos para
fornecer um fator de segurança adequado contra a ruptura do talude são determinados por
métodos de equilíbrio limite convencionais modificados para incluir a contribuição dos
reforços. O projetista pode usar o “método das fatias” assumindo superfície de ruptura
circular, composta, em duas cunhas ou com múltiplas cunhas. Assume-se que cada camada
de reforço promova uma força estabilizante no ponto de intersecção com a superfície
potencial de ruptura sob análise. O fator de segurança utilizando-se o método de análise
convencional de Bishop pode ser determinado pela seguinte equação:
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onde MR e MD são os momentos resistente e instabilizante para o talude não reforçado,
respectivamente, α é o ângulo de inclinação do esforço de tração no reforço com a
horizontal e Tdisponível é o esforço de tração máximo disponível no reforço. No caso de
reforços extensíveis, o projetista pode assumir que o esforço de tração é tangente à
superfície de ruptura e, neste caso, RT cos α = R. As superfícies potenciais de ruptura
analisadas devem também incluir aquelas passando parcialmente pelo maciço reforçado e
pelo solo além dele, assim como aquelas totalmente dentro da massa reforçada.
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Exemplo de análise de talude reforçado sobre fundação estável com superfície circular
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