
Resumo 

A presente tese dedica-se ao estudo da técnica das pregagens em solos aplicada na estabilização de 

taludes de escavação. No Cap.1 enquadra-se esta técnica no âmbito dos métodos de melhoramento 

e reforço dos solos e descrevem-se as suas características e campo de aplicação.  

Recorrendo à bibliografia especializada, examina-se, em primeiro lugar, o comportamento 

fundamental dos solos reforçados e o modo como esse comportamento é afectado pelas 

características mecânicas e geométricas dos elementos constituintes (Cap.2), e, em segundo lugar, 

analisa-se detalhadamente o principal mecanismo de interacção que intervem nos sistemas de 

reforço considerados (Cap.3).  

Comentam-se os resultados, publicados na bibliografia, respeitantes ao comportamento observado 

em obras e discutem-se as questões envolvidas no dimensionamento baseado em considerações de 

equilíbrio limite, introduzindo-se um método deste tipo (Cap.4).  

Aproveitando as potencialidades oferecidas pelo método dos elementos finitos, desenvolveram-se 

modelos numéricos, 2D e 3D, baseados nesse método e apropriados ao estudo dos sistemas de 

reforço considerados nesta tese. Primeiramente, descrevem-se e discutem-se as características de 

um modelo 2D, não linear, dando especial ênfase aos aspectos relacionadas com a simulação do 

comportamento mecânico do solo e das interfaces deste com as pregagens (Cap.5).  

Este modelo é usado em estudos que visam aprofundar a compreensão do mecanismo de 

funcionamento das obras em apreço. Assim: i) analisa -se (Cap.6) genericamente o comportamento 

das escavações pregadas; ii) examina-se (Cap.8) a influência dos parâmetros que caracterizam as 

propriedades dos materiais e das interfaces; iii) aborda-se (Cap.8) a problemática da geometria do 

sistema de reforço, indicando-se a relevância das diversas grandezas; iv) estuda-se a influência do 

processo construtivo nos movimentos do maciço e apontam-se metodologias conducentes à redução 

daqueles (Cap.9).  

Apresenta-se um modelo numérico 3D e, utilizando esse modelo, estudam-se alguns aspectos da 

interacção solo pregagens que não podem ser postos em evidência através de cálculos planos 

(Cap.7). Posteriormente (Cap.10), por meio do mesmo modelo, investiga-se o efeito de canto em 

escavações, destacando-se as condições em que as análises planas não são adequadas.  

Descreve-se uma grande escavação com taludes reforçados por pregagens, e compara-se o 

comportamento observado com o vaticinado pelos modelos numéricos 2D e 3D (Cap.11).  

Aborda-se, de forma simples e parcelar, a problemática da rotura das paredes pregadas (Cap.12). 

Com esse fim implementaram-se modelos comportamentais baseados na Teoria da Plasticidade.  

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

investigações.  



Abstract 

The thesis studies the application of the nailing technique to excavations. The first part centers around 

the analysis of the different aspects of reinforced soils behaviour, with a particular emphasis on the 

nailing technique, whose features, field of application and place within soil improvement and 

reinforcement methods are described (Ch.1). Ch.2 discusses the behaviour of reinforced soils and the 

way this is affected by the mechanical and geometrical features of the constituent parts. The main 

mechanisms of interaction intervenning in a number of reinforcing systems are analysed in detail in 

Ch.3. Finally, Ch.4 reviews the published data on the behaviour of actual works, discusses the 

problems involved in the design of these structures based on limite state equilibrium considerations 

and introduces a method based upon this rationale.  

The second part analyses in detail the nailing system's working mechanisms with the help of 2- and 3- 

dimensional numerical models developed, using the finite elements method, specifically for the study 

of reinforcing systems. The models are presented in Chs. 5 and 7 respectively.  

The 2-dimensional non-linear model is then applied in the analysis of in turn the general behaviour of 

nailed excavations (Ch.6); the influence of the parameters which specify the properties of the materials 

and of the interfaces, as well as the geometry of the systems (Ch.8); and the consequences of the 

construction process on soil blok movements (Ch.9). This chapter also develops some methodologies 

aiming at reducing those movements.  

The 3-dimensional model, on the other hand, is used in the study of some aspects of the soil-nails 

interaction which cannot be brougth into light through bidimensional analysis (Ch.7). This model is 

further applied in the study of corner effects in excavations and in the clarification of the conditions 

under which bidimensional analysis is not adequate (Ch.10).  

The two models are then tested through a comparison of there results with actual data from a big nail-

reinforced excavation (Ch.11).  

The problem of the rupture of nailed walls is also discussed, albeit in a simple and onesided way 

(Ch.12). To this end, behaviourial models based upon the theory of plasticity are implemented.  

Finally, some general conclusions are put foward and some avenues for further research are 

indicated.  


