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Método dos Elementos Finitos

  Consolidation 

Este módulo de extensão do programa 
FEM realiza uma análise de recalques 
por adensamento (dependente do 
tempo) pela sobrecarga de aterros, 
fundações ou outras sobrecargas.

  FEM

Este programa permite a modelagem de uma ampla gama de problemas 
geotécnicos, tais como recalques de terreno, estabilidade de taludes, 
escavações, análise de túnel, fluxo de água em estado estacionário transiente, 
análise de adensamento, análise de paredes diafragma e outras estruturas, etc. 
Assumindo deformação plana ou condição axissimétrica. Os modelos disponíveis 
incluem Drucker- Prager, Mohr-Coulomb, Mohr-Coulomb Modificado com 
endurecimento e amolecimento, Cam-Clay Modificado, Argila Hypoplástica.

 Slab

Este programa é utilizado para a 
análise de placas e lajes de fundação 
de qualquer forma sobre o subsolo 
elástico.

  Water Flow 

Este módulo de extensão do 
programa FEM realiza uma 
análise de fluxo de água em 
estado estacionário ou transiente.

  Tunnel 

Este módulo de extensão do 
programa FEM contém funções úteis 
para a modelagem do túnel, como 
gerador de revestimento, condições 
de carga devido a efeitos térmicos 
ou expansão dos solos e suporte do 
método de escavação sequencial.

Combina métodos analíticos e o MEF
Métodos analíticos permitem um rápido e eficaz projeto e verificação de 
estruturas, no entanto, em alguns casos, uma verificação e modelagem 
adicional devem ser feitas no FEM. O mesmo ambiente do programa e, a 
possibilidade de transferência de dados entre programas permitem que o 
usuário tire o máximo proveito do conjunto de programas da GEO5.

Saídas claras
Os programas GEO 5 gera textos claros e saídas gráficas que podem ser 
facilmente modificados de acordo com as necessidades do operador.

Programas interligados 
É possível a troca de dados entre programas usando a área de 
transferência. Alguns programas GEO5 podem abrir outros programas e 
transferir automaticamente todos os dados relevantes.

Aplica várias normas
Métodos geotécnicos aplicados no software GEO5 são usados no mundo 
inteiro. GEO5 adota um sistema único de normas e coeficientes parciais, 
que são separadas da entrada de estrutura de execução. GEO5 possui um 
banco de dados de normas padrões, no entanto, é possível para o usuário 
criar configurações próprias.

GEO5 suporta:
•  Fatores de Segurança (ASD)
•  Teoria de Estados Limites (LSD)
•  Eurocodes EN 1997, incluindo Anexos Nacionais
•  LRFD 2003, LRFD 2012
•  Outras normas geotécnicas (SNIP – Rusia, GB – China)
•  Normas para concreto reforçado (EN, ACI, SNiP, GB, AS...)

O seu agente local:

Av. Carlos de Campos 97 - Pari SP



GEO5 Versão Demostração 

A melhor maneira de saber 
mais sobre os nossos 
programas é testá-los.

Programas para Análise 
e Projeto Geotécnico

  Estaca

Este programa é utilizado para calcular a capacidade de carga vertical de uma 
estaca simple carregada a tensão ou compressão, recalques da estaca assim com a 
capacidade de carga horizontal. Permite ao usuário calcular vários tipos de secções 
transversais (RC, tubos de aço, estaca de madeira).

  Estacas CPT

Este programa verifica a capacidade de carga vertical e recalques de uma estaca 
simple ou grupo de estacas, com base nos resultados fornecidos por ensaios de 
penetração de cone (CPT).

  Microestaca

Este programa é utilizado para verificar microestacas de tubos de aço. Ao calcular a 
capacidade de carga de uma microestaca, o programa verifica tanto a ponta e fuste.

  Grupo de Estacas

Este programa é utilizado para analisar um grupo de estacas (fundações de radier 
estaquedo com bloco de estaca rigida), utilizando o método das molas (FEM) e 
soluções analíticas. Podem ser consideradas estacas flutuantes e fixas no solo.  
O programa permite calcular vários tipos de secções transversais (RC, tubos de aço, 
madeira).

  Estaca anti-deslizante

Este programa é utilizado para el cálculo de paredes de estacas estabilizando o 
movimento do talude ou de aumentar o factor de segurança do talude.

  Poço

Este programa é utilizado para analisar pressões de terra espaciais num eixo 
circular e determinar as forças internas na estrutura.

  Viga

Este programa permite a análise de vigas de fundação sobre subsolo elástico com 
um gerador automático de combinações de carga de acordo com a EN 1990.

  Assentamento

Este programa pode determinar recalques verticais e adensamento (dependente do 
tempo) por aterros ou sobrecargas.

  Empuxo de Terra

Este programa calcula as pressões de terra (pressão ativa, pressão passiva e 
pressão em repouso) que atuam de forma aritrária sobre uma estrutura.

  Perda de Solo

Este programa é usado para a análise e determinação da forma da subsidência 
acima de escavações e avaliação dos danos em edifícios situados na área afectada.

  Terreno

Este programa é usado para criar modelos digitais de terreno (DEM, DTM) a partir 
dos pontos inseridos e furos. Ele calcula o volume de uma escavação e também 
serve como gerenciador de tarefas para outros programas GEO5.

  Estabilidade de Taludes

Este programa é utilizado para realizar análise de estabilidade de taludes com 
a otimização de superfícies de deslizamento circulares e poligonais. O programa 
considera ancoragens, geo-reforços, presença de água (acima ou abaixo do terreno), 
sobrecarga e os efeitos de sísmicos.

  Verificação de Contenções

Este programa modela o comportamento real das estruturas de cortinas durante o 
processo de construção e determinação interna de forças e deformações.  
O programa tem um amplo catálogo de estacas-prancha implementadas e permite 
o dimensionamento de RC e secções transversais de aço. Ele também pode verificar 
a estabilidade interna das ancoragens.

  Projeto de Contenções

Este programa é usado para um rápido cálculo de muros de contenção sem 
ancoragens e cálculos preliminares de muros de contenção ancorados.

  Estabilidade de Rochas

Este programa é utilizado para analisar a estabilidade de taludes de rocha num 
planar predefinido ou superfície de deslizamento poligonal. Também é possível 
resolver uma cunha de solo (rock) em projeção estereográfica.

  Taludes Grampeados

Este programa verifica o deslizamento e tombamento do bloco reforçado, verifica 
a estabilidade interna de um solo grampeado (superficie de deslizamento reta 
ou quebrado, capacidade de carga dos grampos) e estabilidade global usando o 
programa de estabilidade de taludes. Uma covertura de concreto pode ser reforçada 
com malha de aço.

  Sapata

Este programa verifica a capacidade de carga de sapata corrida com base em 
ensaios de CPT ou SPT. Ele calcula a capacidade de suporte horizontal e recalques. 
Pode ser calculado tambem a armadura longitudinal e de cisalhamento do sapata

  Sapata - CPT

Este programa verifica a capacidade de carga de sapata corrida com base em 
ensaios de CPT ou SPT. Ele calcula a capacidade de suporte horizontal e recalques. 
Pode ser calculado tambem a armadura longitudinal e de cisalhamento do sapata.

  Muro de Arrimo              Muro de Gravidade          Gabião             

  Muro Pré-Fabricado       Encontro de Pontes        Alvenaria

GEO5 contém vários programas para a análise de muros e estruturas de suporte. 
Os programas oferecem verificação de tombamento, deslizamento e capacidade de 
carga do solo fundação. Permitindo tambem ao usuário verificar a força nas secções 
transversais (concreto simples, RC, alvenaria) ou a estabilidade de muros de blocos. 
A estabilidade global pode ser verificado no programa de estabilidade de taludes.

  Muro de Solo Reforçado

Este programa é utilizado para analisar uma variedade de estruturas de terra armada 
por geogrelhas (um amplio catálogo esta implementado). O programa verifica o 
deslizamento e tombamento de um bloco reforçado, verifica a estabilidade interna 
de um muro (reforço extensível ou não extensível) e a estabilidade global usando 
superfície de deslizamento circular e optimizada.

Visualização 2D/3D
Simplesmente alternar entre visualização da estrutura 2D e 3D nos modos de 
entrada selecionados.

Cada Programa resolve um tipo de estrutura 
Entrada gráfica ativa, visualização 2D/ 3D
Fácil troca de dados entre programas
Inclui ajuda contextual fornecendo muitas dicas

Base de dados implementada de solos comuns
Suporta um grande número de normas e códigos
Importação universal TXT, XLSX, DFX
Texto compreensivo e saídas gráficas

GEO5 é um pacote de software intuitivo projetado para resolver uma quantidade de problemas de engenharia geotécnica em 
um ambiente gráfico e fácil de usar. As características básicas são:


