
Resumo 

O pré-esforço de escoras em escavações realizadas em áreas urbanas é um método de redução dos 

deslocamentos da parede e do solo adjacente de utilização relativamente vulgar. Contudo é também 

comum que os processos de aplicação do pré-esforço sejam pouco optimizados. Esta dissertação 

pretende apresentar uma contribuição para uma melhor compreensão dos sistemas tradicionais de 

pré-esforço em escavações escoradas assim como algumas ideias para novos sistemas de pré-

esforço.  

Neste contexto, admitiu-se como importante proceder a uma apresentação inicial (Capítulo 1) das 

condicionantes normalmente associadas a escavações escoradas no referente a deslocamentos do 

maciço suportado, assim como às vantagens inerentes ao pré-esforço das escoras ou de outros 

elementos da estrutura de contenção.  

No Capítulo 2 realiza-se uma introdução a vários sistemas de pré-esforço de escoramentos assim 

como se descrevem, de forma sucinta, os procedimentos de execução inerentes a cada um daqueles 

sistemas e as condicionantes em que se poderão apresentar como mais vantajosos. O exercício 

anterior é também realizado para sistemas de pré-esforço que não aqueles onde se actua 

directamente na carga instalada nas escoras, de modo a evidenciar o maior número de possibilidades 

existentes na redução de deslocamentos em escavações escoradas.  

Os capítulos 3 a 6 apresentam um aprofundamento da análise dos sistemas de pré-esforço de 

escoras, sendo aplicado, em cada um dos sistemas analisados, um modelo estrutural do sistema de 

escoramento o qual considera o solo, a parede, as ligações da escora à parede e os elementos de 

ajuste da escora.  

O comportamento dos vários elementos adoptados no modelo anterior é seguidamente analisado no 

Capítulo 7.  

Tendo-se sentido a necessidade, na análise do comportamento da parede e do solo efectuada no 

Capítulo 7, de determinar a matriz de rigidez aproximada de vigas sobre apoios elásticos esta 

determinação é realizada no Capítulo 8.  

No penúltimo capítulo (Capítulo 9) apresentam-se algumas considerações sobre o modo de 

observação do comportamento dos elementos considerados no modelo referido anteriormente.  

Por último, no Capítulo 10, apresentam-se algumas observações finais para as quais se entendeu 

oportuno alertar o leitor.  



Abstract 

Preloading braces in supported excavations in urban areas is a well-known way to control movements 

of the wall and of the adjacent ground. However, the preload procedures are commonly not optimised 

and insufficiently reliable. This thesis contains a contribution to a better understanding of the 

conventional systems of preloading braces in excavations. In addition, some ideas for new systems of 

preloading are presented and developed.  

Chapter 1 includes a brief presentation of the conditions normally associated to braced excavations 

regarding to movements induced in the vicinity of the excavation and the advantages preloading 

braces or other elements of the retaining structure.  

Chapter 2 reviews several preloading systerns, describes the procedures related to each one, as well 

as the conditions in which they present more advantages. The same is done for some systems where 

prestressing is achieved without acting directly on the loads installed in the braces order to consider 

the several possibilities to control wall and ground movements related to braced excavations.  

Chapters 3 to 6 present a detailed analysis of the preloading systems where a structural model of 

braces is applied and where the ground, the wall, the longitudinal connections of the brace to wall and 

the elements used to adjust the brace are considered.  

The behaviour of the several elements considered in the previous model (ground and wall, lections of 

the brace to the wall and the elements used to adjust the brace) is then analysed Chapter 7.  

Following the analyses of the wall and of the ground performed in Chapter 7 an approximate ,stiffness 

matrix of bearns resting on a subgrade is determined in Chapter 8.  

Chapter 9 some considerations about the instrumentation of the elements considered in the model 

refereed previously are presented.  

FinaIly, in Chapter 10, some concluding remarks are presented.  


