9109Q2 – Túneis e Obras Subterrâneas
Regime: S1
Tipo: Opcional
Língua de Instrução: Português
Horas/Semana: 3
Créditos: 5
Métodos de Ensino:
2 h teóricas e 1 h práticas.
Programa:
Maciços Terrosos:
Fenomenologia associada à construção de túneis: interacção maciço-suporte, efeitos tridimensionais na
proximidade da frente de escavação, simulação plana dos efeitos tridimensionais, evolução dos estados
de tensão e de deformação no maciço envolvente, principais factores que afectam o seu
comportamento. Métodos construtivos. Métodos de análise da estabilidade da frente de escavação.
Avaliação dos esforços solicitantes nos suportes. Previsão dos movimentos associados à escavação.
Critérios de segurança a adoptar nos suportes. Classificação de danos nas estruturas e infra-estruturas
vizinhas e critérios para a sua avaliação. Instrumentação e observação de obras. Modelação numérica
de túneis recorrendo a um programa de cálculo automático.
Métodos de Avaliação:
Avaliação ao longo do semestre através de dois testes sumativos, cada um composto por parte teórica
e parte prática, e de dois trabalhos de grupo a realizar nas aulas práticas.
Os alunos que não obtiverem aprovação ao longo do semestre terão de efectuar um exame final com
parte teórica e parte prática.
Pré-requisitos:
Não há pré-requisitos.
Resultados de Aprendizagem:
Discutir e aplicar os conceitos teóricos e práticos na análise e no dimensionamento de túneis e obras
subterrâneas em maciços terrosos e rochosos.
Descrever os aspectos construtivos relevantes em obras subterrâneas em maciços terrosos e rochosos
Identificar e seleccionar os equipamentos usados na execução de túneis e obras subterrâneas
Utilizar e aplicar “software” no cálculo de túneis e obras subterrâneas
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