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RESUMO

BARBOSA. Lucas D.; DIAS, Mateus B. Rotina para análise de estabilidade de
taludes via software MacStars 2000. 142f. Trabalho de Conclusão de Curso
(Engenharia Civil), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018.

O atual cenário de lançamentos de softwares para a área de construção civil vem
aumentando exponencialmente no âmbito global, como por exemplo, programas
para compatibilizações e gerenciamento de projetos. Porém o que não se observa
na perspectiva das novidades são os programas voltados para áreas geotécnicas,
ou os que já existem hoje em dia, possuem alto custo e são de difícil acesso pela
sociedade profissional competente. Partindo desse ponto este trabalho apresenta o
processo de como utilizar o software MacStars 2000 para a concepção de projetos
geotécnicos. Através de rotinas para soluções de casos hipotéticos é demonstrada a
facilidade na operação do software, ressaltando que o mesmo faz os cálculos e
análises com a precisão dos dados nele inseridos, que por sua vez devem ser
provenientes de investigações e testes laboratoriais. As rotinas apresentadas
abrangem

soluções

já

disseminadas

na

área

e

outras

propostas

pela

desenvolvedora Maccaferri, multinacional com ampla conceituação neste ramo da
engenharia. No presente trabalho são apresentados três modelagens de taludes
com cinco possíveis soluções para a estabilização dos mesmos. O foco é dado na
rotina de inserção de dados no programa, partindo-se do princípio de que o usuário
já estará munido das informações geológicas necessárias.

Palavras-chave: software, MacStars 2000, estabilidade, talude, modelagem.

ABSTRACT

BARBOSA. Lucas D.; DIAS, Mateus B. Routine for slope stability analysis using
MacStars 2000 software. 142f. Term paper. Graduate in Civil Engineering, Federal
University of Technology – Paraná. Curitiba 2018.

The current scenario of software launches for civil construction area has been
increasing exponentially in the global scope, as for example, softwares of project
compatibilization and project management. However, what is not observed in these
releases are the programs in the geotechnical areas, or the ones that already exist
have high acquisition cost and limited access to professional society. Starting from
this point, this paper presents the routine in MacStars 2000 for the conception of
geotechnical projects. Through these routines for the hypothetical case solutions, it is
demonstrated an easiness in the software operation, highlighting that the calculations
and analyzes with a quantity of inserted data, which are derived from investigations
and laboratory tests. The routines cover the solutions already disseminated in the
area and otherwise conceived by Maccaferri, a multinational with recognition in this
branch of engineering. In the present paper, three modeling of tests with five
solutions for a stabilization are presented. The focus is given in the routine of data
insertion in the program, assuming that the professional already possesses the
necessary geological information.

Keywords: software, MacStars 2000, stability, slope, modeling.

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Detalhamento de Talude ......................................................................... 18
Figura 2 – Classificação dos movimentos ................................................................ 19
Figura 3 – Deslizamento de terra do tipo queda ....................................................... 21
Figura 4 – Ruptura de um talude por tombamento .................................................... 22
Figura 5 – Ruptura de um talude por deslizamento................................................... 22
Figura 6 – Ruptura de um talude por “expansão” longitudinal ................................... 23
Figura 7 – Ruptura de um talude por escoamento .................................................... 23
Figura 8 – Classificação dos movimentos na escala Varnes ................................... 24
Figura 9 – Causa dos movimentos ............................................................................ 25
Figura 10 – Equilíbrio de Forças em Fatias .............................................................. 28
Figura 11 – Superfície de Escorregamento Circular ................................................. 29
Figura 12 – Superfície de Escorregamento Limitado por Rocha .............................. 29
Figura 13 – Esquema de Forças nas fatias .............................................................. 30
Figura 14 – Método de Bishop ................................................................................ 31
Figura 15 – Método de Jambu .................................................................................. 32
Figura 16 – Fator de correção Jambu ...................................................................... 33
Figura 17 – Fator de correção Jambu ...................................................................... 33
Figura 18 – Tela inicial do software MacStars 2000 .................................................. 35
Figura 19 – Apresentação de talude através do software MacStars 2000 ................ 35
Figura 20 – Montagem do ensaio de cisalhamento direto ......................................... 39
Figura 21 – Linha de ruptura de um solo ................................................................... 40
Figura 22 – Tela inicial do software MacStars 2000 .................................................. 43
Figura 23 – Novo projeto no software MacStars 2000 .............................................. 44
Figura 24 – Seleção das normas no software MacStars 2000 .................................. 45
Figura 25 – Visão inicial do novo projeto no software MacStars 2000 ...................... 45
Figura 26 – Unidades e idioma do novo projeto no software MacStars 2000 ........... 46
Figura 27 – Inserindo os dados do novo projeto no software MacStars 2000 ........... 47

Figura 28 – Informações gerais do novo projeto no software MacStars 2000 ........... 47
Figura 29 – Inserindo as propriedades dos solos no software MacStars 2000 ......... 48
Figura 30 – Quadro de propriedades dos solos no software MacStars 2000 ............ 49
Figura 31 – Definição da geometria das camadas no software MacStars 2000 ........ 50
Figura 32 – Quadro para geometria das camadas no software MacStars 2000........ 51
Figura 33 – Superfície piezométrica no software MacStars 2000 ............................. 52
Figura 34 – Configuração da Superfície piezométrica no software MacStars 2000 .. 52
Figura 35 – Definições de cargas no software MacStars 2000 ................................. 53
Figura 36 – Informações gerais – Talude 01 ............................................................. 54
Figura 37 – Propriedades do solo – Talude 01 ......................................................... 54
Figura 38 – Geometria das camadas – Talude 01 .................................................... 55
Figura 39 – Disposição das camadas e modelo – Talude 01 .................................... 55
Figura 40 – Informação sobre as cargas distribuídas – Talude 01 ........................... 56
Figura 41 – Estabilidade global – Talude 01 ............................................................. 56
Figura 42 – Análise da estabilidade global – Talude 01 ............................................ 57
Figura 43 – Parâmetros para a busca das superfícies críticas – Talude 01 .............. 58
Figura 44 – Localização do ícone „calcular‟ – Talude 01 ........................................... 59
Figura 45 – Diagrama da estabilidade global – Talude 01 ........................................ 60
Figura 46 – Detalhamento do diagrama da estabilidade global – Talude 01 ............. 61
Figura 47 – Resultados para a estabilidade global – Talude 01 ................................ 61
Figura 48 – Gerando o relatório Word – Talude 01 ................................................... 62
Figura 49 – Propriedade camada aterro – Talude 02 ............................................... 63
Figura 50 – Geometria camada aterro – Talude 02................................................... 64
Figura 51 – Propriedade camada solo 01 – Talude 02 ............................................. 64
Figura 52 – Geometria camada solo 01 – Talude 02 ................................................ 65
Figura 53 – Propriedade camada solo 02 – Talude 02.............................................. 65
Figura 54 – Geometria camada solo 02 – Talude 02 ................................................ 66
Figura 55 – Propriedade camada solo 03 – Talude 02.............................................. 66
Figura 56 – Geometria camada solo 03 – Talude 02 ............................................... 67

Figura 57 – Propriedade do lastro – Talude 02 ......................................................... 67
Figura 58 – Geometria do lastro – Talude 02 ............................................................ 68
Figura 59 – Informação sobre a carga distribuída – Talude 02 ................................. 68
Figura 60 – Propriedades dos gabiões – Talude 02 .................................................. 69
Figura 61 – Definição dos blocos – Talude 02 .......................................................... 70
Figura 62 – Gerenciamento dos blocos – Talude 02 ................................................. 70
Figura 63 – Dimensionamento do gabião 1 – Talude 02

................................... 71

Figura 64 – Composição das camadas do gabião 1 – Talude 02.............................. 73
Figura 65 – Perfis de cobertura e escavação do solo – Talude 02............................ 74
Figura 66 – Dimensionamento do gabião 2 – Talude 02 ........................................... 75
Figura 67 – Dimensionamento do gabião 3 – Talude 02 ........................................... 76
Figura 68 – Dimensionamento do gabião 4 – Talude 02 ........................................... 76
Figura 69 – Visualização do talude reforçado – Talude 02 ....................................... 77
Figura 70 – Análise da estabilidade global – Talude 02 ............................................ 77
Figura 71 – Parâmetros para a busca das superfícies críticas – Talude 02 .............. 78
Figura 72 – Diagrama da estabilidade global – Talude 02 ........................................ 78
Figura 73 – Analisando a estabilidade interna – Talude 02....................................... 79
Figura 74 – Parâmetros para a estabilidade interna – Talude 02 .............................. 80
Figura 75 – Parâmetros para a busca das superfícies críticas – Talude 02 .............. 80
Figura 76 – Diagrama da estabilidade interna – Talude 02 ....................................... 81
Figura 77 – Propriedade das camadas – Talude 03.................................................. 82
Figura 78 – Propriedade camada 1 – Talude 03 ....................................................... 83
Figura 79 – Propriedade camada 2 – Talude 03 ....................................................... 83
Figura 80 – Propriedade camada 3 – Talude 03 ....................................................... 84
Figura 81 – Geometria das camadas – Talude 03 .................................................... 84
Figura 82 – Geometria camada 1 – Talude 03 ......................................................... 85
Figura 83 – Geometria camada 2 – Talude 03 ......................................................... 85
Figura 84 – Geometria camada 3 – Talude 03 ......................................................... 86
Figura 85 – Estabilidade global – Talude 03 ............................................................ 86

Figura 86 – Análise da Estabilidade global – Talude 03............................................ 87
Figura 87 – Parâmetros para a busca das superfícies críticas – Talude 03 ............. 87
Figura 88 – Diagrama da estabilidade global no estado natural Bishop–Talude 03 .. 88
Figura 89 – Diagrama da estabilidade global no estado natural Jambu–Talude 03 .. 88
Figura 90 – Apagar resultados – Talude 03 .............................................................. 89
Figura 91 – Geometria camada 1 – Corte inicial – Talude 03 ................................... 90
Figura 92 – Geometria camada 2 – Corte inicial – Talude 03 ................................... 90
Figura 93 – Corte inicial – Talude 03......................................................................... 91
Figura 94 – Análise da Estabilidade global – Talude 03 ........................................... 91
Figura 95 – Diagrama da estabilidade global Bishop – Corte inicial – Talude 03 ..... 92
Figura 96 – Diagrama da estabilidade global Jambu – Corte inicial – Talude 03 ...... 92
Figura 97 – Geometria camada 1 – Corte 2 – Talude 03 ......................................... 94
Figura 98 – Corte 2 – Talude 03 ............................................................................... 94
Figura 99 – Análise da Estabilidade global – Corte 2 – Talude 03 ........................... 95
Figura 100 – Diagrama da estabilidade global Bishop – Corte 2 – Talude 03 .......... 95
Figura 101 – Diagrama da estabilidade global Jambu – Corte 2 – Talude 03 ........... 96
Figura 102 – Geometria camada 1 – Corte 3 – Talude 03 ........................................ 96
Figura 103 – Corte 3 – Talude 03.............................................................................. 97
Figura 104 – Análise da Estabilidade global – Corte 3 – Talude 03 .......................... 97
Figura 105 – Diagrama da estabilidade global Bishop – Corte 3 – Talude 03 ........... 98
Figura 106 – Diagrama da estabilidade global Jambu – Corte 3 – Talude 03 ........... 98
Figura 107 – Propriedade da camada de concreto – Talude 03................................ 99
Figura 108 – Definição dos tirantes – Talude 03 ..................................................... 100
Figura 109 – Definição dos tirantes – Faixa 1 – Talude 03 ..................................... 100
Figura 110 – Definição dos tirantes – Faixa 2 – Talude 03 ..................................... 101
Figura 111 – Definição dos tirantes – Faixa 3 – Talude 03 ..................................... 101
Figura 112 – Definição dos tirantes – Faixa 4 – Talude 03 ..................................... 101
Figura 113 – Definição dos tirantes – Faixa 5 – Talude 03 ..................................... 102
Figura 114 – Tirantes – Talude 03 ........................................................................ 102
Figura 115 – Geometria camada de concreto – Talude 03 ..................................... 103

Figura 116 – Geometria do sistema aplicado – Solo grampeado – Talude 03 ........ 103
Figura 117 – Análise da Estabilidade – Solo grampeado – Talude 03 .................... 104
Figura 118 – Análise da Estabilidade global – Solo grampeado – Talude 03 ......... 104
Figura 119 – Parâmetros para a busca das superfícies críticas – Solo grampeado
Talude 03 ................................................................................................................ 105
Figura 120 – Diagrama da estabilidade global Bishop – Solo grampeado–Talude 03
................................................................................................................................ 105
Figura 121 – Diagrama da estabilidade global Jambu – Solo grampeado–Talude 03
................................................................................................................................ 106
Figura 122 – Propriedade material para reaterro – Talude 03 ................................ 107
Figura 123 – Propriedade material para lastro – Talude 03 .................................... 107
Figura 124 – Propriedade material para reaterro – Talude 03 ................................ 108
Figura 125 – Geometria camada 1 – Terramesh® – Talude 03 ............................ 108
Figura 126 – Geometria lastro – Terramesh® – Talude 03 .................................... 109
Figura 127 – Definição do sistema – Terramesh® – Talude 03 .............................. 109
Figura 128 – Definição dos blocos – Terramesh®– Talude 03 .............................. 110
Figura 129 –Composição das camadas do gabião 1 – Talude 03........................... 111
Figura 130 – Composição das camadas do gabião 2 – Talude 03 ......................... 111
Figura 131 – Composição das camadas do gabião 3 – Talude 03 ......................... 112
Figura 132 – Geometria do sistema aplicado – Terramesh® System – Talude 03 113
Figura 133 – Análise da Estabilidade global – Terramesh® – Talude 03 ............... 113
Figura 134 – Parâmetros para a busca das superfícies críticas – Talude 03 ......... 114
Figura 135 – Diagrama da estabilidade global Bishop– Terramesh® – Talude 03 114
Figura 136 – Diagrama da estabilidade global Jambu – Terramesh®– Talude 03 .. 115
Figura 137 – Definição da superfície piezométrica – Terramesh®– Talude 03 ....... 115
Figura 138 – Configuração da superfície piezométrica – Terramesh®– Talude 03 116
Figura 139 – Superfície piezométrica – Terramesh®– Talude 03 .......................... 117
Figura 140 – Diagrama da estabilidade global Bishop–Terramesh® com s.p ......... 117

Figura 141 – Diagrama da estabilidade global Jambu –Terramesh® com s.p ........ 118
Figura 142 – Gabiões – Talude 03 .......................................................................... 119
Figura 143 – Diagrama de estabilidade Global Bishop – Talude 03........................ 119
Figura 144 – Diagrama de estabilidade Global Jambu – Talude 03 ........................ 120
Figura 145 – Sobreposição dos resultados – Talude 03 ......................................... 121
Figura 146 – Sistema de contenção – Talude 03 .................................................... 123
Figura 147 – Detalhe sistema de contenção – Talude 03 ...................................... 124
Figura 148 – Fluxograma resumido ......................................................................... 126

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 15
1.1 OBJETIVO GERAL ............................................................................................. 16
1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO .................................................................................... 16
1.3 JUSTIFICATIVA .................................................................................................. 17
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 18
2.1 TALUDE...............................................................................................................18
2.2 MOVIMENTAÇÃO DE MASSA............................................................................18
2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS – CAPUTO, 1987.................................19
2.3.1 Desprendimento de terra ou rocha (a)..............................................................19
2.3.2 Escorregamento (“Landslide”) (b)......................................................................20
2.3.3 Rastejo (“Creep”) (c)..........................................................................................20
2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS – BRAJA, 2012.....................................21
2.4.1 Queda................................................................................................................21
2.4.2 Tombamento.....................................................................................................21
2.4.3 Deslizamento.....................................................................................................22
2.4.4 Expansão longitudinal.......................................................................................22
2.4.5 Escoamentos.....................................................................................................23
2.5 OUTRAS CLASSIFICAÇÕES..............................................................................24
2.6 CAUSAS DOS MOVIMENTOS............................................................................25
2.7 ESTABILIDADE DE TALUDES............................................................................25
2.8 ANÁLISE DE ESTABILIDADE..............................................................................26
2.9 MÉTODOS PARA ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE TALUDES........................28
2.9.1 Método de Bishop Simplificado.........................................................................30
2.9.2 Método de Jambu Simplificado.........................................................................31
3 MATERIAIS E MÉTODOS ..................................................................................... 34
3.1 MATERIAIS ......................................................................................................... 34
3.1.1 Software MacStars 2000...................................................................................34
3.2 MÉTODOS .......................................................................................................... 36
4 CONSIDERAÇÕES DE PROJETO ........................................................................ 38
4.1 PARÂMETROS DOS SOLOS ............................................................................. 38
4.2 MÉTODOS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES............................................ ....40

5 INÍCIO DO PROJETO ............................................................................................ 43
5.1 TELA INICIAL ...................................................................................................... 43
5.2 CRIAR O ARQUIVO NOVO ................................................................................ 44
5.3 DADOS GERAIS DO PROJETO ......................................................................... 46
5.4 PROPRIEDADES DOS SOLOS .......................................................................... 48
5.5 GEOMETRIA DAS CAMADAS ............................................................................ 50
5.6 SUPERFÍCIE PIEZOMÉTRICA ........................................................................... 51
5.7 ADIÇÕES DE CARGAS NOS PROJETOS ......................................................... 53
6 ANÁLISE DA ESTABILIDADE DOS TALUDES ................................................... 54
6.1 TALUDE 01 ......................................................................................................... 54
6.2 TALUDE 02 ......................................................................................................... 63
6.3 TALUDE 03 ......................................................................................................... 82
6.3.1 Modelagem do talude em seu estado natural ................................................... 82
6.3.2 Corte no talude para a implantação da estrada ................................................ 89
6.3.3 Alteração na geometria .................................................................................... 93
6.3.4 Solo grampeado ............................................................................................... 99
6.3.5 Maccaferri Terramesh® System ..................................................................... 106
7 ANÁLISE DE RESULTADOS...............................................................................121
7.1 ALTERAÇÃO NA GEOMETRIA ........................................................................ 121
7.2 SOLO GRAMPEADO ........................................................................................ 121
7.3 GABIÕES .......................................................................................................... 122
7.4 TERRAMESH® SYSTEM ................................................................................. 122
8 CONCLUSÃO.......................................................................................................125
REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 127
APÊNDICES.............................................................................................................129

15

1.

INTRODUÇÃO
A realidade de hoje no Brasil não promove a inclusão social da maior parte

dos seus mais de 200 milhões de habitantes. Com o desenvolvimento dos grandes
centros urbanos, e o consequente aumento no custo de vida, muitas famílias são
forçadas a viver em áreas sujeitas à deslizamentos de solo, para que ainda possam
ter acesso a emprego, redes de transporte e aos demais serviços disponíveis nas
metrópoles.
Uma visão bastante comum nas cidades brasileiras é a ocupação destas
áreas, por parte da população de menor renda. Estas regiões são as únicas com
disponibilidade e acessibilidade, mesmo que de forma irregular, e muitas vezes
menosprezadas por órgãos públicos devido ao grau de dificuldade na implantação
de infraestrutura para torná-las habitáveis.
A ameaça de deslizamentos deve-se a dois fatores principais: o natural e o
social. Os escorregamentos de solo ocorrem principalmente devido a elevadas taxas
de precipitação em certas épocas do ano, mas o principal catalisador de desastres é
a própria ação do homem.
Segundo estimativas do Ministério Público Federal (Censo Demográfico
IBGE 2010), vivem hoje no Brasil cerca de 5 milhões de pessoas em áreas com
perigo de deslizamento. Esse perigo existe não somente pela inclinação natural da
encosta, mas pelos fatores decorrentes das ocupações indevidas. A primeira ação
irregular realizada pelos invasores é a retirada da vegetação existente para
possibilitar a construção de residências. As raízes que ali existiam ajudam na
coesão das camadas superficiais, e as copas proporcionam a impermeabilização da
área. Uma vez que não se tem mais estas proteções, o solo se torna muito mais
suscetível à absorção de água.
Como não há redes de esgoto, a única alternativa para a população
vulnerável é a instalação de fossas, que são em sua maioria mal executadas e, em
grande número, contribuirão tanto para a poluição do solo, quanto para a perda das
características que promovem a sua estabilidade. Essas condições aliadas com a
ausência de um sistema de drenagem e a correta canalização de águas pluviais
proporcionam a instabilização mecânica dos maciços.
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1.1

OBJETIVO GERAL

O objetivo é analisar, por meio de uma rotina no software MacStars 2000, a
resistência de taludes às movimentações de massa. Para isso serão abordadas as
capacidades e limitações do software, seu funcionamento básico, e principalmente
como utilizá-lo de uma maneira efetiva para a obtenção de resultados que poderão
ser utilizados não somente na avaliação de situações para desenvolvimento de
projetos geotécnicos, como também na prevenção de acidentes.
O MacStars 2000 é um software gratuito, disponibilizado pela Maccaferri e
que, aliado com estudos relativamente simples nas características dos solos que
compõem maciços de terra, oferece aos profissionais da área de engenharia civil
uma simples e confiável ferramenta.
Este trabalho não entra no âmbito de questões sociais e ambientais que
estão diretamente relacionadas com o problema, como ocupações populacionais em
áreas de risco e o subsequente desmatamento da área. O foco está contido na
fundamentação teórica e nas ações cabíveis aos profissionais com conhecimento e
responsabilidade técnica.

1.2

OBJETIVO ESPECÍFICO

Este projeto tem como objetivo específico demonstrar o procedimento de
inserção de dados e a maneira correta de calcular os parâmetros que determinam a
estabilidade, assim como os fatores de segurança em taludes pré-determinados. O
que também será enfatizado é a facilidade com que o software MacStars 2000 pode
ser utilizado e associa-lo à projetos básicos de contenções. Serão simulados alguns
taludes, os quais necessitarão de reforços estruturais ou então diferentes soluções
geotécnicas.
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1.3 JUSTIFICATIVA

Levando em conta a considerável parcela da população que vive em
situações de risco de deslizamentos, julga-se necessária uma pesquisa para
solucionar de maneira facilitada a contenção de encostas. Dessa maneira, é
elaborado um guia prático e objetivo de como conceituar a contenção e também de
como analisar se o talude existente possui a estabilidade necessária para as
construções vizinhas.
Vale lembrar que o grande problema nesses casos de acidentes, não é
especificamente o talude, e sim a maneira como o mesmo é submetido aos esforços
climáticos. Por exemplo, algo muito comum de se observar em terrenos de invasão
em taludes, é o seu desmatamento irregular, a destinação do esgoto de maneira
inadequada e o acúmulo de lixo em regiões sem a preparação devida.
O MacStars 2000 tem como principal finalidade realizar a análise de
estabilidade de taludes utilizando-se os métodos usuais de estado de equilíbrio
limite. Nesta pesquisa optou-se por utilizar este software, pois o mesmo é facilmente
encontrado e obtido através do site da empresa multinacional Maccaferri, e seu
download pode ser feito de maneira gratuita.
A utilização de programas para esse fim não é muito comum no campo de
engenharia, uma vez que é possível se verificar a falta de disponibilidade de
diversos modelos e soluções específicas. O que se vê muito, é a adoção de uma
mesma técnica para diversos casos diferentes, nem sempre esse sendo o mais
adequado.
Visando todo esse cenário, julga-se que conceder a oportunidade de um
engenheiro verificar o procedimento de utilização do software para acessar e
projetar uma contenção de talude com o software MacStars 2000 pode levar um
conhecimento muito útil e aproveitável, para regiões onde nem se cogitam tomar
ações inteligentes para uma melhor qualidade de vida e desenvolvimento
sustentável.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 TALUDE

Talude é um termo genérico, compreendendo qualquer superfície inclinada
que limita um maciço de terra, de rocha ou de ambos. Pode ser natural, caso das
encostas ou vertentes, ou artificial, quando construído pelo homem, caso de cortes e
aterros (FIORI, CARMIGNANI, 2009). Na Figura 1, pode-se observar sua estrutura
detalhada.

Figura 1 – Detalhamento de Talude
Fonte: Homero P. Caputo (1988).

2.2 MOVIMENTAÇÃO DE MASSA

Do ponto de vista teórico, um talude se apresenta como uma massa de solo
submetida a três campos de forças distintos: forças devidas ao peso dos materiais,
forças devido ao escoamento da água e forças devidas a resistência ao
cisalhamento.
O estudo da estabilidade dos taludes deve, necessariamente, levar em conta
o equilíbrio entre as forças, uma vez que as duas primeiras se somam e tendem a
movimentar a massa de solo encosta abaixo, enquanto a última atua como um freio
a essa movimentação. Além do mais, é muito importante compreender exatamente o
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mecanismo de atuação de cada força, a fim de projetar corretamente as medidas
preventivas aos escorregamentos (FIORI, CARMIGNANI, 2009).

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS – CAPUTO, 1988

Devido à heterogeneidade que maciços terrosos podem apresentar além da
variação de esforços internos ao longo do mesmo, os movimentos podem ser
classificados conforme segue na Figura 2.

Figura 2 – Classificação dos movimentos
Fonte: Homero P. Caputo (1988), adaptado.

2.3.1 Desprendimento de terra ou rocha (a)

É uma porção de um maciço terroso ou de fragmentos de rocha que se
destaca do resto do maciço, caindo livre e rapidamente, acumulando-se na encosta
(CAPUTO, 1988).
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2.3.2 Escorregamento “Landslide” (b)

É o deslocamento rápido de uma massa de solo ou rocha que, rompendo-se
do maciço, desliza para baixo e para o lado, ao longo de uma superfície de
deslizamento.
Conforme o movimento seja acompanhado predominantemente por uma
rotação (caso de solos coesivos homogêneos) ou uma translação (caso de maciços
rochosos estratificados) serão, respectivamente denominados: „escorregamento
rotacional‟ e „escorregamento translacional‟.
Se a superfície de deslizamento passar acima ou pelo pé do talude, será um
escorregamento superficial ou de ruptura do talude, e se por um ponto afastado do
pé do talude, escorregamento profundo, ruptura de base, ou ruptura sueca (por ter
sido observado pela primeira vez nos acidentes ocorridos durante a construção de
ferrovias suecas) (CAPUTO, 1988)

2.3.3 Rastejo “Creep” (c)

É o deslocamento lento e contínuo de camadas superficiais sobre camadas
mais profundas, com ou sem limite definido entre a massa de terreno que se desloca
e a que permanece estacionária.
A velocidade de rastejo é, geralmente, muito pequena. Segundo Terzaghi, é
da ordem de 30cm por decênio, enquanto a velocidade média de avanço de um
escorregamento típico é de 30cm por hora. A curvatura dos troncos de árvores,
inclinação de postes e fendas no solo são alguns dos indícios da ocorrência do
rastejo (CAPUTO, 1988).
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2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS – BRAJA, 2012

Os taludes naturais ou construídos pelo homem podem romper de várias
formas. Cruden e Varnes (1996) classificam as rupturas em taludes nas cinco
categorias principais (BRAJA, 2012).

2.4.1 Queda

É o desprendimento de solo e/ou fragmentos de rocha que caem de um
talude. A Figura 3 mostra uma queda na qual uma quantidade de massa de solo
deslizou pelo talude (BRAJA, 2012)

Figura 3 – Deslizamento de terra do tipo queda
Fonte: Braja (2012).

2.4.2 Tombamento

É o movimento de rotação à frente do solo e/ou de massas rochosas
aproximadamente no eixo abaixo do centro de gravidade da rocha que está sendo
deslocada (BRAJA, 2012). Na Figura 4 é possível verificar a estrutura do movimento.
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Figura 4 – Ruptura de um talude por tombamento
Fonte: Braja (2012).

2.4.3 Deslizamento

É o movimento descendente de uma massa de solo, conforme se observa
na Figura 5. Ocorre na superfície de ruptura (BRAJA, 2012).

Figura 5 – Ruptura de um talude por deslizamento
Fonte: Braja (2012).

2.4.4 Expansão longitudinal

É uma forma de deslizamento que ocorre por translação. Ocorre através do
“movimento súbito de uma fração de areia ou silte recoberta por argila retentora de
água ou sobrecarregada por aterro” (BRAJA, 2012). Na Figura 6 é possível verificar
a exemplificação do movimento.

23

Figura 6 – Ruptura de um talude por “expansão” longitudinal
Fonte: Braja (2012).

2.4.5 Escoamentos

É o movimento, ladeira abaixo, da massa de solo, de forma similar a fluidos
viscosos (BRAJA, 2012). Sua exemplificação pode ser conferida na Figura 7.

Figura 7 – Ruptura de um talude por escoamento
Fonte: Braja (2012).
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2.5 OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

Exibe-se na Figura 8 a escala de Varnes, responsável por classificar os
movimentos de maciços terrosos em função das velocidades com que eles se
processam (CAPUTO, 1988).

Figura 8 – Classificação dos movimentos na escala Varnes
Fonte: Homero P. Caputo (1988).
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2.6 CAUSAS DOS MOVIMENTOS

Geralmente constituem causas de um escorregamento o “aumento de peso”
do talude, incluindo as cargas aplicadas, e a diminuição da resistência ao
cisalhamento do material. As primeiras classificam-se como externas e a segunda
como internas.
A concomitância desses fatores nas estações chuvosas ou pouco depois –
onde a saturação aumenta o peso específico do material e o excesso de umidade
reduz a resistência ao cisalhamento pelo aumento da pressão neutra – explica a
ocorrência da maioria dos escorregamentos nesses períodos de grande precipitação
pluviométrica.
Causa muito comum de escorregamento é a escavação próxima ao pé do
talude, para implantação de uma obra (CAPUTO, 1988), conforme se observa na
Figura 9.

Figura 9 – Causa dos movimentos
Fonte: Homero P. Caputo (1988).

2.7 ESTABILIDADE DE TALUDES

Fundamentalmente a estabilização de uma encosta significa, de maneira
preventiva, aumentar o fator de segurança em sua extensão considerando as
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possíveis movimentações de massa através de métodos de estabilidade e na
sequência, pensar uma maneira de correção para suportar os movimentos e dessa
maneira monitorar para os diagnósticos adequados (GERSCOVICH,2008).
Para se entender de maneira mais clara o conceito de estabilidade e sua
análise, é necessário relembrar algumas propriedades do solo. Sendo a mais
importante delas a resistência ao cisalhamento.
A propriedade dos solos em suportar cargas e conservar a sua estabilidade
depende da resistência ao cisalhamento do solo, toda massa de solo se rompe
quando as tensões cisalhantes excedem a sua resistência. A resistência ao
cisalhamento pode ser expressa pela equação de Coulomb conforme segue abaixo.

)

(1)

Onde pode- ser ler como:
- resistência ao cisalhamento;
- coesão;
- tensão efetiva à superfície de cisalhamento;
- ângulo de atrito interno.
Na equação acima disposta é possível verificar os parâmetros de
características

intrínsecas

dos

solos,

sendo

eles

determinados

por

suas

propriedades e atributos, tais como textura, estrutura, teor de matéria orgânica,
densidade, mineralogia e teor de água. (ZHANG, 1994)

2.8 ANÁLISE DE ESTABILIDADE

Basicamente os métodos de estudo consistem:
a) Em calcular as tensões em tantos pontos necessários de acordo com a
precisão desejada e compará-las com as tensões resistentes; se aquelas
forem maiores do que estas, aparecerão zonas de ruptura; e zonas de
equilíbrio, em caso contrário (método de análise de tensões).
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b) Em isolar massas arbitrárias e estudar as condições de equilíbrio pelos
métodos de equilíbrio limite. (CAPUTO, 1988).

Para o talude ser considerado estável ele deve estar no estado de equilíbrio
de forças, assim sendo, para analisar sua estabilidade avalia-se a possibilidade de
ocorrência de escorregamento de massa de solo de taludes naturais ou construídos
(GERSCOVICH, 2008). De maneira geral, as análises são verificadas utilizando o
conceito do fator de segurança. Para isso, entende-se o valor numérico da relação
entre a somatória dos momentos resistentes Mr e a somatória dos momentos
atuantes Ma (DYMINSKY, 2008). Dessa maneira se define o fator de segurança de
acordo com a equação 2:
FS = ƩMR / ƩMA

(2)

Determina-se a sua estabilidade de acordo com os critérios préestabelecidos:
FS > 1 => Obra estável;
FS = 1 => Ocorrência de ruptura;
FS < 1 => Sem significado físico.

Usualmente, deve-se utilizar uma abordagem determinística, ou seja,
estipular um valor de segurança admissível a ser atingido em razão do tipo de obra e
finalidade para a qual será submetida em função de sua vida útil. Dependendo do
foco para o qual a estabilização do talude será concebida, o valor do fator de
segurança pode variar entre 1,1 a até valores maiores que 2. Normalmente utiliza-se
1,3 para obras provisórias e 1,5 para obras permanentes. Algo que sempre é levado
em conta é o fator de risco para vidas humanas assim como a sua associação ao
retorno econômico esperado (DYMINSKY, 2008).
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2.9 MÉTODOS PARA ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE TALUDES

Atualmente na bibliografia convencional, podem-se encontrar inúmeros
métodos que analisam a estabilidade de taludes, porém a maioria deles se baseia
no método de equilíbrio limite, que consiste na determinação de uma massa de solo
ativo. Porém essa massa classifica-se em uma superfície de ruptura circular,
poligonal ou alguma geometria qualquer. Através deste método, assume-se que a
ruptura se dará ao longo da superfície e que todos os elementos envolvidos irão
atingir a condição do Fator de Segurança simultaneamente. Para se determinar o
grau de estabilidade através do método do equilíbrio limite, adotam-se as seguintes
premissas:
a) Postula-se um mecanismo de ruptura; isto é; arbitra-se uma
determinada superfície potencial de ruptura.
b) O equilíbrio de forças é feito subdividindo-se a massa de solo em fatias
e analisando o equilíbrio de cada fatia, conforme Figura 10.

Figura 10 - Equilíbrio de Forças em Fatias
Fonte: GERSCOVICH (2008).

Para se determinar a superfície de escorregamento depende-se das formas
dos maciços terrosos, pois dificilmente irão apresentar-se de maneira bem
caracterizada e com dimensões bem definidas. Por exemplo, em uma barragem de
terra, onde o maciço de terra e a fundação possuem o mesmo material, a superfície
de escorregamento provavelmente será circular (Figura 11), entretanto se a mesma
barragem apresentar uma base rochosa, a superfície de escorregamento possuirá
uma forma não-circular (Figura 12).
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Figura 11 - Superfície de Escorregamento Circular
Fonte: DIMINSKY (2008).

Figura 12 - Superfície de Escorregamento Limitado por Rocha
Fonte: DYMINSKI (2008).

Portanto, para obtenção de um fator de segurança adequado, mesmo
conhecendo-se as características mecânicas do solo é imprescindível testar as
possíveis superfícies de escorregamento.
O software MacStars 2000 utiliza como base os métodos de Bishop e
Jambu, dessa maneira, este estudo abordará apenas esses métodos para análise.
Ambos os métodos se baseiam na predeterminação de uma superfície de ruptura,
onde a massa de terra passível de deslizamento é dividida em fatias e o seu
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somatório de momentos resultantes irá determinar o fator de segurança do talude.
As características mencionadas podem ser verificadas na Figura 13.

Figura13 - Esquema de Forças nas fatias
Fonte: GERSCOVICH (2008).

2.9.1 Método de Bishop Simplificado

Este método usa como base o equilíbrio limite, ou seja, ele divide a massa
do solo em fatias, nas quais as forças atuantes devem satisfazer as condições de
equilíbrio das forças verticais. O método de Bishop admite a hipótese de superfície
de ruptura circular, centrada num ponto O de raio R, e de massa deslizante dividida
em fatias (Figura 14). É o mais utilizado porque calcula o fator de segurança para
qualquer tipo de solo (BELLO,2004).
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Figura 14 - Método de Bishop
Fonte: BELLO (2004).

Neste método as possíveis superfícies de ruptura são as circulares e são
consideradas as forças que estão na vertical. Considera-se que a força normal age
no centro da base da fatia e é então calculada a partir do somatório das forças na
vertical desprezando o somatório das forças horizontais.
O Fator de segurança segundo Bishop, pode ser calculado conforme segue
a equação (3):

∑
∑

*

(

)
[

(

+
)]

(3)

2.9.2 Método de Jambu Simplificado

Quando a heterogeneidade da fundação ou outras condições geométricas
indicam a possibilidade de ocorrência de superfícies potenciais de ruptura não
circulares, um dos métodos indicados é o de Jambu (BELLO, 2004). Não é
considerado somente solo homogêneo como base das análises, dessa maneira, é
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avaliado o método de Jambu. O mesmo divide a massa de solo em fatias e as forças
atuantes nas direções verticais e horizontais são, consideradas para então se
satisfazer a condição de equilíbrio conforme Figura 15.

Figura 15 - Método de Jambu
Fonte: BELLO (2004).

A maneira de aplicar o método de Jambu simplificado é bastante semelhante
ao método de Bishop simplificado, a única alteração é referente à adição de um fator
de segurança (correção)

determinado graficamente em função de d/L, conforme

segue na equação (4):

{

∑
∑

*

(

)
[

(

+
)]

}

(4)
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Para obter fator de correção

(Figura 16), utiliza-se o gráfico da Figura 17:

Figura 16 - Fator de correção Jambu
Fonte: BELLO (2004).

Figura 17 - Fator de correção Jambu
Fonte: BELLO (2004).
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3.

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 MATERIAIS
3.1.1 Software MacStars 2000

O programa foi desenvolvido para verificação de estabilidade de solos
reforçados, isto é, estruturas que conferem estabilidade de taludes usando unidades
de reforço capazes de absorver as tensões de tração. Além de permitir a análise de
estruturas de contenção à gravidade usando o mesmo princípio.
O MacStars 2000 permite conduzir as verificações de estabilidade usando o
Método do Equilíbrio Limite também considerando taludes não reforçados.
Neste trabalho, são abordados todos os aspectos os quais o software irá
requerer nos cálculos de estabilidade, tais como: normas adotadas para cada caso,
dados de entrada com as propriedades de cada solo, geometria do talude, cargas
externas, método de cálculo, intervenção para estabilidade, se necessário. Como o
foco deste trabalho é a análise de operações com o software em si e a elaboração
de um guia para seu uso, o âmbito da pesquisa está mais voltado para as
particularidades deste, sendo apenas adotados valores exemplificados e hipotéticos.
Conforme comentado anteriormente, o MacStars 2000 pode ser obtido
diretamente no site da empresa Maccaferri de maneira gratuita. Até a presente data,
a última atualização fora realizada no mês de julho de 2015. O desenvolvimento do
software, realizado pela empresa Maccaferri, confere ainda mais credibilidade à
utilização do MacStars 2000, pois se trata de uma empresa multinacionalmente
reconhecida no ramo de soluções geotécnicas.
Na Figura 18 verifica-se a tela inicial de acesso ao software, na mesma é
possível encontrar as opções disponíveis para solos reforçados, análise de aterros,
análise de contenções de encostas, utilização de outros materiais da empresa
Maccaferri e finalmente a análise de talude, sendo esse o objetivo principal deste
trabalho.
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Figura 18 – Tela inicial do software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).

A Figura 19 abaixo é uma exemplificação de como o software apresenta o
talude modelado para posterior inserção de dados e finalmente sua análise de
estabilidade.

Figura 19 – Apresentação de talude através do software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).
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3.2 MÉTODOS

O desenvolvimento deste trabalho teve como fundamentação teórica a
bibliografia apresentada, pesquisas realizadas sobre deslizamentos e informações
fornecidas pela empresa desenvolvedora do software.
A abordagem adotada para a elaboração do processo apresentado é
determinística. Primeiramente, são elaborados modelos hipotéticos. Estes modelos
tem a finalidade de simular condições reais, porém simplificadas. Esta simplificação
dos modelos não se deve ao fato de limitações do software, pois este apenas irá
realizar os cálculos com dados nele inseridos, mas sim as dificuldades em se
estabelecer modelos com alto nível de precisão de um perfil de talude por meio de
investigações geotécnicas.
São estabelecidas previamente as propriedades do solo, geometria,
camadas, e o fator de segurança alvo. Com esses parâmetros definidos, é feita a
análise da estabilidade dos taludes e a apresentação da rotina de forma detalhada,
abrangendo o layout do software, a maneira como os dados são inseridos, os
formatos dos cálculos a serem efetuados e, por fim, os resultados e como interpretálos. No caso de instabilidade, são analisadas as possíveis soluções de estruturas
geotécnicas ou modificação na geometria para a intervenção.
Apresentam-se o estudo de três casos distintos e variações, para que se
possa explorar toda a funcionalidade do software e a utilização das ferramentas nele
disponíveis. Limitações e capacidades são consideradas para a apresentação dos
resultados.
O primeiro caso é um talude estável onde as operações básicas do software
são apresentadas, como modelar a geometria de camadas, a inserção de cargas e
demais parâmetros.
O segundo caso é de um talude onde se aplicou a rotina de inserção de um
muro de reforço composto por gabiões. Utilizando-se de metodologia semelhante ao
do primeiro caso, pode-se na sequência verificar a sua estabilidade.
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No terceiro caso foi simulada a construção de uma estrada em um talude
estável, com o corte necessário para a implantação do trecho, e o que isso implica
em sua estabilidade. Foram analisadas 3 opções para sua estabilização.
Primeiramente, foi considerada uma alteração em sua geometria, implicando
somente em remoção do material superficial. A segunda alternativa foi o uso de solo
grampeado, e a terceira foram considerados os procedimentos necessários para o
uso do sistema composto por gabiões e geogrelhas “Terramesh® System”, da
desenvolvedora do software.
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4.

CONSIDERAÇÕES DE PROJETO

4.1 PARÂMETROS DOS SOLOS
Para se trabalhar com análises de solos é necessário conhecer a fundo os
parâmetros que cada maciço apresenta e interpretá-los de acordo com os esforços
os quais se pretende projetar uma obra geotécnica em sua extensão.
De antemão adianta-se que os dados como: topografia das camadas dos
maciços e os parâmetros geotécnicos do solo ficam de responsabilidade de
obtenção do profissional que irá utilizar o presente trabalho como base para a
concepção de um projeto de contenção.
A propriedade do solo em suportar cargas e conservar sua estabilidade,
depende da resistência ao cisalhamento; toda massa de solo se rompe quando essa
resistência é excedida. A propriedade resistente se caracteriza, basicamente, de
duas componentes: a coesão e o atrito entre as partículas.
A resistência ao cisalhamento dos solos é essencialmente devido ao atrito.
Entretanto, a atração química entre as partículas (potencial atrativo de natureza
molecular e coloidal), principalmente, no caso de estruturas floculadas, e a
cimentação de partículas (cimento natural, óxidos, hidróxidos e argilas) podem
provocar a existência de uma coesão real. Segundo Vargas (1977), de uma forma
intuitiva, a coesão é aquela resistência que a fração argilosa empresta ao solo, pelo
qual ele se torna capaz de se manter coeso em forma de torrões ou blocos, ou pode
ser cortado em formas diversas e manter esta forma. Os solos que tem essa
propriedade chamam-se coesivos. Os solos não coesivos, que são areias puras ou
pedregulhos, esborram-se facilmente ao serem cortados ou escavados.
O atrito é a função da interação entre duas superfícies na região de contato.
A parcela da resistência devido ao atrito pode ser simplificadamente demonstrada
pela analogia com um deslizamento de um corpo sobre uma superfície plana
horizontal.
Os ensaios laboratoriais de cisalhamento direto e de compressão triaxial são
os mais comumente utilizados para determinação de tais parâmetros.
O ensaio de cisalhamento direto consiste em determinar, sob uma tensão
normal, qual a tensão de cisalhamento capaz de provocar a ruptura de uma amostra
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de solo, colocada dentro de uma caixa rígida e composta normalmente por duas
partes deslocáveis entre si. Para cada esforço normal (N), determina-se o esforço
tangencial necessário para romper a amostra ao longo do plano horizontal. O
deslocamento vertical também é medido, indicando a variação volumétrica durante o
cisalhamento.
Pedras porosas colocadas nas faces superior e inferior da amostra
possibilitam a drenagem durante o ensaio e a velocidade é mantida constante e
baixa para não gerar uma pressão neutra no interior do aparelho (figura 20).

Figura 20 – Montagem do ensaio de cisalhamento direto
Fonte: Brandi, J. L. G. Notas de aula (2005).

Já o ensaio de compressão triaxial refere-se à compressão em uma amostra
cilíndrica em que se variam as tensões radial e axial.
Em geral, o ensaio é conduzido em duas fases: na primeira, aplica-se uma
tensão confinante isotrópica e, na segunda, denominada fase de cisalhamento,
mantém-se constante o valor de

e aumenta-se o valor da tensão axial, através da

aplicação da tensão-desvio. A trajetória de tensões é composta de dois trechos: um
horizontal, correspondente à compressão isotrópica, e o outro inclinado de 45º à
direita, correspondente ao aumento da tensão-desvio.
Determinando-se os pares de pressão das diferenças de tensões principais,
as quais correspondem às rupturas das diversas amostras associadas, traçam-se os
respectivos círculos de Mohr. Assimilando-se a envoltória destes círculos à reta de
Mohr-Coulomb, são obtidos os parâmetros coesão e ângulo de atrito conforme o
exemplo de um solo hipotético na figura 21.
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Figura 21 – Linha de ruptura de um solo
Fonte: GERSCOVICH (2008).

O ensaio de compressão triaxial se presta tanto ao estudo de resistência
quanto ao de relações tensão-deformação. É muito versátil, permitindo a aplicação
de trajetórias de tensão diversas, e pode ser considerado como o ensaio-padrão de
Mecânica dos Solos. O custo do equipamento necessário à sua execução é
acessível à maioria dos laboratórios de solos (ORTIGÃO, 2009).

4.2 MÉTODOS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES
O principal objetivo das técnicas de estabilização de taludes é aumentar a
sua segurança à prova de rupturas. Porém o grande entrave é que não se pode
padronizar um projeto de estabilização, pois cada problema é único, tendo em vista
a natureza dos solos (materiais naturais) e o local onde se encontram.
De maneira geral, para se projetar adequadamente um talude estável,
devem-se levar em consideração os dados das investigações do solo em campo,
ensaios laboratoriais e as análises de estabilidade efetuadas bem como sua forma
de execução e manutenção do maciço de solo e rocha. Em todos os casos, o
engenheiro deve utilizar-se do seu bom senso para escolher as melhores
intervenções.
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Muitas vezes, apenas a alteração da geometria do talude já é o suficiente
para torná-lo estável. Porém outras vezes e em casos mais específicos, são
necessárias execuções de grandes e complexas obras de engenharia geotécnica.
No presente trabalho, foram abordados os taludes hipotéticos, os quais
sofrem ação de um reforço para se manterem estáveis. Os métodos que foram
utilizados nas modelagens são: alteração da geometria do talude, muro de
contenção com gabiões, solo grampeado e o sistema Terramesh® da empresa
MaccaFerri.
De maneira geral, os gabiões são constituídos por elementos metálicos
confeccionados com telas de malha hexagonal de dupla torção, preenchidos com
pedras. Essas estruturas são extremamente vantajosas, do ponto de vista técnico e
econômico, pois podem ser aplicados em inúmeras situações graças a sua
versatilidade como solução eficaz de engenharia. Aplicando essa técnica temos
estruturas flexíveis, permeáveis, monolíticas e muito resistentes, tais como
conceituados muros de contenção a gravidade, revestimento e contenção de canais,
sistematização fluvial, proteção e controle da erosão além de ser cada vez mais
usado para obras com apelo estético e arquitetônico.
No caso dos solos grampeados, consistem-se basicamente na introdução de
barras metálicas, revestidas ou não, em maciços naturais ou aterros com o objetivo
principal de equilibrar o plano cisalhante. Sua execução é composta pela fase da
perfuração do maciço, a introdução da barra metálica no furo, drenagem da água e o
posterior preenchimento do mesmo com uma nata de cimento. A cabeça da barra
pode ser protegida, bem como na face do talude, com uma argamassa magra ou um
concreto projetado. Os grampos não são protendidos, sendo solicitado apenas
quando o talude sofre um pequeno deslocamento.
Os elementos do sistema Terramesh® são formados pela associação de um
reforço metálico em malha hexagonal de dupla torção a um paramento frontal do tipo
gabião de caixa, ambos formados por um único pano que forma o sistema do
reforço. Como a fabricante detalha seu material, o mesmo é composto por um aço
com baixo teor de carbono revestido com tecnológicas ligas de proteção contra
corrosão, de elevada resistência à tração e baixos níveis de alongamentos. A
aparência final da estrutura é de um muro de gabiões e como este, pode permitir o
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desenvolvimento de vegetação na face externa além da sua característica drenante
em toda sua extensão (Maccaferri, 2018).
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5.

INICIO DO PROJETO

Para conceituar uma abertura de projeto no software, deve-se inicialmente
seguir os seguintes passos.

5.1 TELA INICIAL
Após clicar na opção “Novo Projeto” encontrado na Figura 18 é possível
verificar a tela da Figura 22.

Figura 22 – Tela inicial do software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).

Nessa tela é possível iniciar um arquivo de projeto novo ou então abrir um já
existente salvo previamente em seu computador.
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5.2 CRIAR O ARQUIVO NOVO
Após definida a opção de criar um arquivo novo, deve-se proceder clicando
na tecla “Novo”, conforme a Figura 23.

Figura 23 – Novo projeto no software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).

Em seguida, o programa irá permitir ao usuário escolher em uma lista de
normas, qual será considerada nas análises de estabilidade. Ao escolher uma
norma, deve-se estar ciente que as mesmas são regidas por fatores de segurança
parciais, ou seja, para cada parâmetro de entrada, como solo, reforço carga, haverá
um fator multiplicador que incrementará o valor desses parâmetros. Por esse motivo
aconselha-se que ao optar por trabalhar com uma dessas normas, esteja com a
mesma em mãos, pois também será solicitado ao usuário o nível de categoria que a
estrutura deverá ser enquadrada.
Usualmente, os cálculos são realizados com a opção “Nenhum” (Figura 24).
Nessa opção, as análises realizadas serão pelo método do equilíbrio limite, onde os
fatores de segurança serão estabelecidos a partir das forças estabilizantes e
instabilizantes as quais a estrutura estará submetida.
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Figura 24 – Seleção das normas no software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).

Após a seleção da opção “Nenhum” , clica-se em “OK”.
Com a opção definida, irá aparecer na tela o arquivo novo (Figura 25) que foi
então criado, dessa maneira, visualiza-se a tela inicial de um novo projeto na escala
padrão do software de 1:1000.

Figura 25 – Visão inicial do novo projeto no software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).
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5.3 DADOS GERAIS DO PROJETO

O usuário pode definir as unidades e o idioma do projeto conforme a Figura
26, nesse caso iremos adotar a unidade como sendo [kNm] e o idioma português.

Figura 26 – Unidades e idioma do novo projeto no software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).

Após essas definições preliminares, parte-se para as definições sobre o
projeto, conforme se verifica na Figura 27. Deve-se selecionar a tecla “Dados de
entrada” no menu superior e em seguida clicar em “sobre o projeto”.
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Figura 27 – Inserindo os dados do novo projeto no software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).

A seguinte tela (Figura 28) irá se abrir, e deve ser preenchida com as
informações gerais do projeto, como: nome do projeto, qual a seção transversal
abordada, o local da obra e demais dados que irão constar na legenda do seu
projeto.

Figura 28 – Informações gerais do novo projeto no software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).
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5.4 PROPRIEDADES DOS SOLOS
Após cadastrar os dados iniciais do seu projeto, inicia-se o lançamento dos
dados mais específicos da situação a qual será analisada. O próximo passo é inserir
os dados do tipo de solo em questão, para isso deve-se selecionar a opção “Dados
de entrada” no menu superior e em seguida pressionar a opção “Propriedades do
solo” (Figura 29).

Figura 29 – Inserindo as propriedades dos solos no software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).

Abre-se então uma janela para entrada dos dados referente ao solo em
estudo, conforme detalhe na Figura 30.
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Figura 30 – Quadro de propriedades dos solos no software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).

Nesse quadro as seguintes características devem ser observadas:


Nome: nomenclatura de identificação da camada no software, esse nome
deve aparecer na legenda das camadas do projeto.



Descrição: detalhes técnicos e dados sobre o solo analisado.



Parâmetros necessários para o cálculo dos assentamentos: esta opção
permite abrir uma nova janela, onde o usuário deve descrever os parâmetros
de deformação do solo sendo ele coesivo ou não coesivo.



Cor: cor que será utilizada para representação gráfica deste solo no projeto.



Coesão: valor da coesão do solo expresso em kPa.



Ângulo de atrito: valor do ângulo de atrito interno do solo expresso em
graus.



Ru: constante de poro-pressão.



Fator multiplicador para o ângulo de atrito: permite selecionar no menu de
rolagem a classe do multiplicador que será utilizado pelo ângulo de atrito,
(apenas se houver uma norma selecionada).
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Peso específico natural e saturado: permite escrever o peso especifico em
condições naturais (acima do nível da água) ou em condições de completa
saturação (abaixo do nível da água).



Fator multiplicador para o peso específico: permite selecionar no menu de
rolagem a classe do multiplicador que será utilizada pelo peso específico,
(apenas se houver uma norma)

5.5 GEOMETRIA DAS CAMADAS
Nessa etapa, deve-se inserir os dados sobre a geometria do talude a ser
estudado clicando no menu superior “Dados de Entrada” e em seguida em
“Geometria das Camadas” (Figura 31).

Figura 31 – Definição da geometria das camadas no software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).

Após isso, se abre uma janela para a inserção de coordenadas em dois
eixos no plano cartesiano, ou seja, vertical no eixo „Y‟ e horizontal no eixo „X‟.
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Figura 32 – Quadro para geometria das camadas no software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).

Onde, de acordo com a Figura 32, temos:


Camada: código mostrado no relatório para identificar o solo.



Descrição: texto que descreve a geometria (opcional).



Horizonte de rocha: quando essa opção for selecionada, significa que a
geometria inserida é um horizonte de rocha.



Solo: código de indicação do solo da geometria inserida.



Coordenada X: valor no eixo das abscissas



Coordenada Y: valor no eixo das ordenadas.

5.6 SUPERFÍCIE PIEZOMÉTRICA
Pode-se também ser considerada a presença de água no solo, através da
consideração de uma superfície piezométrica. Na Figura 33 é possível verificar essa
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definição. Clica-se no menu superior na opção “Dados de Entrada” e em seguida na
opção “Superfície piezométrica” (Figura 34) .

Figura 33 – Superfície piezométrica no software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 34 – Configuração da Superfície piezométrica no software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).
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5.7 ADIÇÕES DE CARGAS NOS PROJETOS

Através do software é possível realizar as verificações de estruturas sujeitas
à cargas concentradas, distribuídas, proveniente das ações de tirantes e em razão
de ações sísmicas da natureza local. Na Figura 35 é possível verificar a definição
das cargas no menu superior “Dados de Entrada”, em seguida “Cargas” e em
seguida escolher dentre as opções já acima relatadas.

Figura 35 – Definições de cargas no software MacStars 2000
Fonte: Maccaferri (2018).

Durante as modelagens e em cada situação específica, serão abordadas as
cargas relevantes nos projetos e a rotina de sua inserção através do MacStars 2000.
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6.

ANÁLISE DA ESTABILIDADE DOS TALUDES

6.1 TALUDE 01
A primeira análise de talude, leva em consideração apenas as propriedades
do solo correspondente, uma geometria pré-estabelecida e uma carga aplicada na
crista do talude. Na Figura 36 é possível verificar a inserção de dados com
informações gerais e na Figura 37 as propriedades do solo.

Figura 36 – Informações gerais – Talude 01
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 37 – Propriedades do solo – Talude 01
Fonte: Maccaferri (2018).
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O próximo passo é definir a geometria do talude. Na Figura 38 é possível
verificar as cotas adotadas no plano cartesiano.

Figura 38 – Geometria das camadas – Talude 01
Fonte: Maccaferri (2018).

Na Figura 39, é possível verificar como ficou a disposição das camadas na
modelagem do talude.

Figura 39 – Disposição das camadas e modelo – Talude 01
Fonte: Maccaferri (2018).
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Nessa etapa, iremos adicionar uma carga distribuída sobre a crista do
talude, representando uma sobrecarga natural. Na Figura 40 é possível verificar a
inserção desta carga. Inicialmente clica-se no menu superior “Dados de entrada” em
seguida “Cargas” e a seguir “Cargas distribuídas” .

Figura 40 – Informação sobre as cargas distribuídas – Talude 01
Fonte: Maccaferri (2018).

Agora, para analisar a estabilidade deste talude sem qualquer tipo de
reforço, clica-se no menu superior na opção “Análises” e em seguida “Estabilidade
global”, conforme a Figura 41.

Figura 41 – Estabilidade global – Talude 01
Fonte: Maccaferri (2018).

57

Inicialmente, a seção considerada pode ser Poligonal Randômica ou circular,
nesse caso adotou-se circular devido ao material do talude ser homogêneo. Em
seguida, seleciona-se qual o método de análise que será utilizado, o de Jambu ou o
de Bishop. Em seguida, se definem as cotas de intervalo de análise de estabilidade,
ou seja, a faixa onde se encontrarão as fatias de análise.
Neste caso, adotou-se o método de Bishop e definido como cotas de início
da primeira abscissa 80 metros e a segunda 103 metros e de término 104 e 120
metros, respectivamente.

Figura 42 – Análise da estabilidade global – Talude 01
Fonte: Maccaferri (2018).

Na Figura 42 é possível verificar a inserção destes dados. Na sequência
clica-se em “avançar” e o quadro da Figura 43 irá aparecer. Neste, deve-se definir o
comprimento que cada fatia deverá possuir e qual será o total de fatias a serem
analisadas. Definiu-se sendo como 1 metro o comprimento dos segmentos, 1000
superfícies à serem analisadas e 100 pontos iniciais para análise.
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Figura 43 – Parâmetros para a busca das superfícies críticas – Talude 01
Fonte: Maccaferri (2018).

Onde temos:


Comprimento dos segmentos: comprimento dos segmentos que formam a
superfície de deslizamento;



Ângulo limite à esquerda: é o ângulo (sempre com sinal positivo) que
subentende a parte superior da linha horizontal imaginária que parte do ponto
inicial do primeiro segmento da superfície de deslizamento, (caso ambos os
ângulos forem zero, o software irá considerar o valor de 5 graus);



Ângulo limite à direita: é o ângulo (positivo ou negativo) que subentende a
parte inferior da linha horizontal imaginária que parte do ponto inicial do
primeiro segmento da superfície de deslizamento, (caso ambos os valores
forem zero, o software irá considerar o valor de -45 graus);



Número de superfícies a analisar: numero de superfícies de tentativas
geradas;



Número de pontos iniciais: número de pontos iniciais das superfícies
(equidistantes no segmento inicial);
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Após a adição destes valores, clica-se em “Concluir”. Retornando a página
inicial, deve-se clicar sobre o ícone de cálculo no menu superior, conforme a Figura
44.

Figura 44 – Localização do ícone „calcular‟ – Talude 01
Fonte: Maccaferri (2018).

Na Figura 45 é possivel verificar a cunha de ruptura do talude e o fator de
segurança para a situação à qual o mesmo foi imposto. Neste caso o SF (safety
factor) calculado foi de 1,646, ou seja, o talude apresenta estabilidade por si só, sem
a necessidade da inclusão de reforços, segundo o método de Bishop.
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Figura 45 – Diagrama da estabilidade global – Talude 01
Fonte: Maccaferri (2018).

Na Figura 46, é possível analisar com maiores detalhes a superfície de
estabilidade do talude.
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Figura 46 – Detalhamento do diagrama da estabilidade global – Talude 01
Fonte: Maccaferri (2018).

Para verificar o relatório de resultados gerado pelo software, clica-se no
menu superior em “Análises” e em seguida “Resultados”. No campo “FS máx”, digite
“0” e em seguida em “OK”. Isso fará com que seja mostrada apenas a superfície
crítica de ruptura, ou seja, a superfície com o menor fator de segurança.

Figura 47 – Resultados para a estabilidade global – Talude 01
Fonte: Maccaferri (2018).
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Pode-se observar na Figura 47 que são possíveis as conclusões de outros
resultados dentro da análise deste talude. Na aba “Reforços” é possível inserir
algum material previamente cadastrado como reforço. Na aba “Superfícies
Circulares” pode-se verificar todos os pontos das superfícies circulares calculadas.
Para se ter uma base de dados mais sólida e palpável, recomenda-se a
geração do relatório em formato Word o qual o software gera ao final da análise.
Para obtê-lo basta clicar no menu superior na opção “Análises” e em seguida
“Relatório Word” conforme a Figura 48.

Figura 48 – Gerando o relatório Word – Talude 01
Fonte: Maccaferri (2018).

O relatório gerado para o Talude 01, poderá ser verificado ao final deste
trabalho em APÊNDICE.
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6.2 TALUDE 02
Para a modelagem de uma contenção com gabiões, os procedimentos de
criação de superfícies e tipos de solos são os mesmos do TALUDE 01. Neste
exemplo em questão será calculado um muro em gabiões, com o reforço em sua
base como forma de lastro. Os dados dos solos e as coordenadas que serão
utilizadas serão expressos nas próximas Figuras.
Para a camada de aterro, consideraram-se as propriedades (Figura 49) e a
seguir a sua geometria (Figura 50).

Figura 49 – Propriedade camada aterro – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 50 – Geometria camada aterro – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

As definições dos solos podem ser verificadas nas Figuras 51, 52, 53, 54,
55, 56.

Figura 51 – Propriedade camada solo 01 – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 52 – Geometria camada solo 01 – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 53 – Propriedade camada solo 02 – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 54 – Geometria camada solo 02 – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 55 – Propriedade camada solo 03 – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 56 – Geometria camada solo 03 – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

Nas Figuras 57 e 58 é possível verificar as propriedades e geometria do
elemento do lastro adicionado na base dos reforços, conforme especificação da
empresa Maccaferri.

Figura 57 – Propriedade do lastro – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 58 – Geometria do lastro – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

Na Figura 59 é definida a sobrecarga aplicada na crista do talude
representando a carga distribuída permanente a qual o talude deverá resistir. Foi
adotada uma carga de 20 kpa aplicada a uma inclinação de zero graus.

Figura 59 – Informação sobre a carga distribuída – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).
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Após a definição dos passos anteriores, iniciam-se então as definições dos
dados dos reforços que serão adicionados.
Os gabiões em caixa possuem unidades de 0,5 e 1 metro de altura de
acordo com a fabricante Maccaferri. No exemplo que estamos considerando, a altura
total é de 4 metros, portanto serão modelados 4 blocos de 1 metro cada. Para
iniciar, deve-se criar no menu “propriedades dos solos” um novo layer para os
gabiões, conforme a Figura 60.

Figura 60 – Propriedades dos gabiões – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

Na sequência, clica-se no menu superior em “Dados de entrada” e em
seguida “blocos”, conforme a Figura 61.
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Figura 61 – Definição dos blocos – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

O seguinte quadro irá aparecer (Figura 62), basta clicar em “Novo” para
iniciar a criação de um novo bloco (Figura 63).

Figura 62 – Gerenciamento dos blocos – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 63 – Dimensionamento do gabião 1 – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

Onde temos


Bloco: código mostrado no relatório para identificar o bloco;



Fabricante: o nome da companhia que fabrica o tipo do reforço;



Família de produtos: tipo de unidade de reforço (dado a ser selecionado na
lista disponível em função do fabricante selecionado);



Produto: nome e especificação da unidade de reforço (dado a ser
selecionado na lista disponível em função do fabricante selecionado);



Comprimento do reforço: comprimento total da unidade de reforço expresso
em metros (sem ancoragem superior);



Espaçamento: intervalo vertical entre as unidades de reforço expresso em
metros (em alguns modelos de

reforço,

esse dado

é preenchido

automaticamente de acordo com a especificação do fabricante);
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Comprimento da ancoragem superior: é o comprimento da dobra sobre a
unidade de reforço expresso em metros (em alguns modelos de reforço, esse
dado é preenchido automaticamente de acordo com a especificação do
fabricante);



Posicionamento sobre o bloco: este é o campo onde o usuário tem a
identificação do bloco sobre o qual poderá instalar o bloco atual (esta opção
só estará ativa, caso o usuário já tenha dimensionado um bloco previamente);



Inclinação do paramento: valor em graus do ângulo entre a vertical e a face
frontal do bloco (caso esteja zero, significa um bloco com face vertical);



Lado do talude: indica se o aterro do bloco será colocado à direita ou a
esquerda da respectiva face do bloco;



Origem do bloco: abscissa e ordenada do canto inferior esquerdo do bloco
(quando orientado para a direita), ou direito bloco (quando orientado para a
esquerda), (caso o bloco esteja sobre outro, sua origem será dada pelo canto
superior esquerdo ou direito do bloco inferior)



Dimensões do bloco



Comprimento base: o usuário deverá entrar com a largura do bloco (ao
longo do eixo das abscissas);



Altura: o usuário deverá entrar com a altura do bloco (ao longo do eixo das
ordenadas);

Após o preenchimento conforme as especificações acima, clica-se em
“Avançar” e então o quadro da Figura 64 irá ser exibido.
Neste quadro, os materiais que compõe o reforço utilizado podem ser
selecionados. Encontram-se habilitados os tipos de materiais cadastrados em
propriedades dos solos. Neste caso, utilizou-se a pedra como material de base do
gabião.
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Figura 64 - Composição das camadas do gabião 1 – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

Onde se tem:


Classe do aterro estrutural: o usuário pode selecionar o tipo de solo usado
como aterro estrutural entre: pedra, areia, silte arenoso e areia argilosa. Esta
seleção deverá ser efetuada a fim de permitir ao programa determinar os
parâmetros de atrito entre as unidades dos reforços e o valor padrão
disponível para o solo;



Aterro estrutural: seleção do código que identifica o tipo de solo que será
preenchido no bloco;



Solo ao tardoz: seleção do código que identifica o tipo de solo entre o tardoz
do bloco e o perfil do solo natural ou corte;
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Solo que compõe o bloco de cobertura: seleção do código que identifica o
tipo de solo de cobertura;



Solo que compõe o bloco de fundação: seleção do código que identifica o
tipo de solo de onde o bloco estiver apoiado;



Material de enchimento dos gabiões: seleção do código que identifica o tipo
de solo usado para preencher os gabiões (este campo será ativado apenas
no caso de muro de contenção em gabiões ou pelo sistema Terramesh® da
empresa Maccaferri).
Clicando em “Avançar”, tem-se a geometria da cobertura do reforço e da

base do mesmo, porém, por enquanto, a geometria ficará sem esses dados (Figura
65).

Figura 65 – Perfis de cobertura e escavação do solo – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

Onde se entende como a janela “Cobertura”, ao solo de cobertura, isto é,
definição do perfil de solo sobre o bloco. Ao fornecer as coordenadas do perfil o
usuário deve se referir a um sistema de coordenadas locais e considerar sua origem
no canto superior do bloco (face externa); o eixo das abscissas se entenderá
crescente ou decrescente dependendo da orientação do bloco (para esquerda ou
para a direita). O último segmento do perfil deve interceptar o perfil de solo original
ou de corte.
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Já a janela “Perfil de escavação” se refere ao solo de escavação antes da
instalação do muro de contenção. Ao fornecer as coordenadas do perfil o usuário
deve se referir a um sistema de coordenadas locais e considerar sua origem no
canto inferior do bloco (face externa); o eixo das abscissas se entenderá crescente
ou decrescente dependendo da orientação do bloco (para esquerda ou para a
direita). O último segmento do perfil deve interceptar o perfil de solo original ou de
corte.
Após essas definições, procede-se da mesma maneira para as próximas
camadas de gabiões conforme as propriedades das Figuras 66, 67 e 68:

Figura 66 – Dimensionamento do gabião 2 – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 67 – Dimensionamento do gabião 3 – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 68 – Dimensionamento do gabião 4 – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

77

Após a adição dos elementos de reforço, o talude pode ser verificado
conforme a Figura 69.

Figura 69 - Visualização do talude reforçado – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

A partir dessa configuração, realiza-se a análise da estabilidade global do
talude. Dessa vez será verificada a ruptura da superfície circular pelo método de
Jambu (Figura 70).

Figura 70 - Análise da estabilidade global – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).
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Clica-se em “Avançar” e se definem os parâmetros (Figura 71).

Figura 71 - Parâmetros para a busca das superfícies críticas – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

Clicando-se em “Concluir”, é possivel observar a Figura 72. Onde analisa-se
o coeficiente de segurança como sendo SF=1.898, lembrando que para esse caso
foi utilizado o método de Jambu.

Figura 72 - Diagrama da estabilidade global – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).
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Agora, para analisar a estabilidade de projeto do talude, é necessário
realizar a análise de estabilidade interna do talude, isto é, quais são os elementos de
reforço exigidos. De acordo com esse tipo de análise de estabilidade, as potenciais
superfícies de deslizamento se originam no “pé” da estrutura de solo reforçado
atravessando o maciço reforçado terminando em sua superfície (GERSCOVICH,
2008).
Para realizar essa análise, clica-se no menu superior em “Análises”, depois
em “Análise de estabilidade” e enfim em “Estabilidade interna”, conforme a Figura
73.

Figura 73 – Analisando a estabilidade interna – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

O quadro da Figura 74 irá se abrir para então se definir os parâmetros de
análise.
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Figura 74 – Parâmetros para a estabilidade interna – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

Clica-se em “Avançar” e então se abre a tela da Figura 75.

Figura 75 – Parâmetros para a busca das superfícies críticas – Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).
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Clica-se em “Concluir” e então no ícone “Calcular”. Na Figura 76 é possível
verificar a estrutura com a análise das estabilidades internas e o seu coeficiente de
segurança variando (em comparação ao SF inicial) para SF=1.714.

Figura 76 – Diagrama da estabilidade interna– Talude 02
Fonte: Maccaferri (2018).

O relatório gerado para o Talude 02, poderá ser verificado ao final deste
trabalho em APÊNDICES.
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6.3 TALUDE 03
Este modelo representa as possíveis soluções geotécnicas necessárias para
a estabilização de um talude após um corte de terraplenagem para a implantação de
uma rodovia pavimentada. Será considerado que o trecho faz parte de um
macroprojeto e não poderá sofrer alterações em seu posicionamento, sendo este
posicionado entre as cotas x1=15m e x2=30m, com tolerância.
A simulação considera três camadas de solo, sem vegetação superficial e os
possíveis cortes e reforços. O objetivo é apresentar as opções de estabilização que
o software disponibiliza como implantá-las e verificar a segurança.
É um caso muito comum, pois, devido aos custos de investigação em pontos
ao longo do trecho e implantação de reforços em grandes extensões, o fator de
segurança adotado é muito inferior, comparado, por exemplo, a um reforço em uma
área densamente povoada. O Software MacStars 2000 permite a modelagem rápida
para que a análise possa ser feita em quantos pontos o profissional julgar
necessários.
A precisão irá depender da experiência do engenheiro e das informações a
ele disponíveis.
6.3.1 Modelagem do talude em seu estado natural.
Já com um arquivo novo aberto, são inseridos os dados dos solos presentes
no corte. Clica-se em “Dados de entrada”, “Propriedades do solo”, conforme Figura
77.

Figura 77 – Propriedade das camadas – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Com a nova janela aberta, conforme Figura 78, clica-se em “Novo” para a
definição das características do primeiro material. Repete-se o processo para outros
dois materiais, conforme Figuras 79 e 80.

Figura 78 – Propriedade camada 1 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 79 – Propriedade camada 2 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 80 – Propriedade camada 3 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Agora se define a geometria das camadas. Clica-se na opção “Dados de
entrada”, “Geometria das camadas”, como mostrado na Figura 81.

Figura 81 – Geometria das camadas – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Na janela que irá abrir, clica-se em “Novo”. São inseridas as coordenadas
geométricas “X” e “Y” e o tipo de solo, repetindo o processo para outras duas
camadas, conforme Figuras 82, 83 e 84.

Figura 82 – Geometria camada 1 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 83 – Geometria camada 2 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 84 – Geometria camada 3 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Com o talude modelado, mostrado na Figura 85, é feita a análise de
estabilidade. Clica-se em “Análise”, “Estabilidade global”.

Figura 85 – Estabilidade global – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Utilizando o mesmo método do talude 2, definem-se os intervalos para a
análise, conforme figura 86. Com o conhecimento do método e experiência, estimase os pontos iniciais e finais, que devem abranger as áreas de base e crista com
tolerâncias.

Figura 86 – Análise da Estabilidade global – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Clica-se em “Avançar”. No quadro da Figura 87 são definidos os parâmetros
para a análise.

Figura 87 – Parâmetros para a busca das superfícies críticas – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Clica-se em “Concluir” e após, no ícone de cálculo. O resultado é
apresentado nas Figuras 88 e 89, respectivamente pelos métodos de Bishop e
Jambu.

Figura 88 – Diagrama da estabilidade global no estado natural Bishop – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 89 – Diagrama da estabilidade global no estado natural Jambu – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Nas Figuras 88 e 89 são representadas as possíveis superfícies de ruptura
presentes no talude. A linha branca representa a superfície crítica de ruptura, onde o
fator de segurança será o menor. Observa-se que o talude é estável, mas a
alteração na geometria necessária para o trecho poderá implicar em uma grande
perda de resistência, visto que irá coincidir com a base da superfície crítica, a área
responsável pelo peso que gera o momento estabilizador.

6.3.2 Corte no talude para a implantação da estrada.
Primeiramente os resultados anteriores devem ser apagados para que seja
possível inserir a nova geometria. Clica-se em “Dados de entrada” e “Apagar
resultados”, conforme Figura 90.

Figura 90 – Apagar resultados – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Com a retirada do material necessário, apenas as camadas superficiais
serão afetadas. A rotina é a mesma para a definição de geometria, descrito
anteriormente. Os novos dados são mostrados nas Figuras 91 e 92.
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Figura 91 – Geometria camada 1 – Corte inicial – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 92 – Geometria camada 2 – Corte inicial – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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O talude após o primeiro estudo de corte é representado na figura 93.

Figura 93 – Corte inicial – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

É feita novamente a análise de estabilidade. As abcissas que definem o
início e fim da superfície de ruptura são estimadas, levando em consideração a nova
geometria, conforme figura 94.

Figura 94 – Análise da Estabilidade global – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Os parâmetros para busca permanecem os mesmos da Figura 87. Após os
cálculos, obtêm-se os resultados da Figura 95 pelo método de Bishop e da Figura 96
pelo método de Jambu.

Figura 95 – Diagrama da estabilidade global Bishop – Corte inicial – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 96 – Diagrama da estabilidade global Jambu – Corte inicial – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Observa-se que o fator de segurança é menor que 1,0 por ambos os
métodos de cálculo. Isto significa que o talude é instável nestas condições, e o
deslizamento mais provável ocorrerá na superfície representada pela linha branca.
Isto irá implicar na primeira solução para o problema, que é uma nova intervenção
em sua geometria.
Esta nova intervenção não deve ser considerada como nova. Como o
software permite prever o comportamento do solo conforme etapas da escavação
são concluídas, esta deverá ser feita de forma a garantir a estabilidade no processo,
segurança dos operários envolvidos e outros possíveis danos.
A análise e o plano de escavação são desenvolvidos a partir do fator de
segurança julgado aceitável pelo projetista, e sempre devem ser apresentados em
memoriais de cálculo. Retirar volumes superiores de material irá implicar em uma
dificuldade técnica maior, porém em resultado melhores.

6.3.3 Alteração na geometria
Considerando que na análise do item 6.3.2 foi retirado somente o volume de
solo necessário para a futura obra, e o talude apresentou instabilidade, é necessário
que a escavação seja feita de forma diferente.
Conforme procedimentos já demonstrados, a geometria das camadas
superficiais é alterada novamente, com novos valores mostrados na Figura 97.
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Figura 97 – Geometria camada 1 – Corte 2 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

O novo corte é representado na Figura 98.

Figura 98 – Corte 2 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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É feito o cálculo para a nova geometria. Os parâmetros utilizados para os
intervalos foram alterados, abrangendo uma área maior a esquerda da crista,
conforme Figura 99. Os resultados obtidos pelos métodos de Bishop e Jambu são
semelhantes, e apresentados nas Figuras 100 e 101, respectivamente.

Figura 99 – Análise da Estabilidade global – Corte 2 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 100 – Diagrama da estabilidade global Bishop – Corte 2 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 101 – Diagrama da estabilidade global Jambu – Corte 2 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Após o cálculo, têm-se o resultado esperado. Com menos massa de solo na
crista e sem alterações na base, os momentos criados pela força peso são menores,
porém, com fator de segurança abaixo de 1, e o talude ainda se apresenta instável.
Será necessária a retirada de um volume maior. O processo é iniciado novamente,
seguindo os procedimentos já descritos e novos dados para a camada superficial
são inseridos conforme Figura 102.

Figura 102 – Geometria camada 1 – Corte 3 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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O corte é mostrado na Figura 103.

Figura 103 – Corte 3 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Ajustam-se novamente as faixas de análise para a nova geometria,
conforme Figura 104, e inicia-se o cálculo.

Figura 104 – Análise da Estabilidade global – Corte 3 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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O resultado pelo método de Bishop é apresentado na Figura 105 e pelo
método de Jambu na Figura 106. Eles ainda apresentam-se semelhantes.

Figura 105 – Diagrama da estabilidade global Bishop – Corte 3 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 106 – Diagrama da estabilidade global Jambu – Corte 3 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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O talude é estável com a nova geometria, porém o fator de segurança ainda
é próximo de 1. Seguindo o mesmo procedimento, é necessário remover um volume
ainda maior para que o talude possa ser considerado seguro.

6.3.4 Solo grampeado.
A segunda solução hipotética é a utilização de solo grampeado, ou seja, são
inseridos tirantes metálicos no talude o concreto é projetado sobre sua superfície
inclinada. O talude analisado será o representado na Figura 93, que é o menor
volume de solo a ser retirado para a passagem do trecho.
Com o talude já modelado anteriormente, é necessário criar uma nova
camada, que será de concreto, conforme Figura 107.

Figura 107 – Propriedade da camada de concreto – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Para a definição dos tirantes, clica-se em “Dados de entrada”, “Cargas”,
“Tirantes”, conforme Figura 108. A janela da Figura 109 será aberta. São inseridos
os dados de posicionamento, ângulo com a horizontal e espaçamento entre os
tirantes. Quando se insere a localização no eixo horizontal, a localização da
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coordenada correspondente no eixo vertical é definida automaticamente conforme a
geometria do talude. Clica-se em “Ok”
A rotina é repetida para mais quatro faixas de tirantes para garantir a
estabilidade, conforme Figuras 110, 111, 112 e 113. A concentração deve ser maior
na base, visto que é a área mais solicitada.

Figura 108 – Definição dos tirantes – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 109 – Definição dos tirantes – Faixa 1 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

101

Figura 110 – Definição dos tirantes – Faixa 2 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 111 – Definição dos tirantes – Faixa 3 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 112 – Definição dos tirantes – Faixa 4 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 113 – Definição dos tirantes – Faixa 5 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

É definida a camada de concreto projetado. Com o novo material criado, sua
geometria é definida, seguindo a rotina, mostrada nas Figuras 114, 115.

Figura 114 – Tirantes – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 115 – Geometria camada de concreto – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Após

a

aplicação

da

nova

camada,

os

tirantes

são

ajustados

automaticamente para terem início na face da superfície de concreto. O reforço final
é representado na Figura 116.

Figura 116 – Geometria do sistema aplicado – Solo grampeado– Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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É feita nova análise, conforme parâmetros das Figuras 117, 118 e 119.

Figura 117 – Análise da Estabilidade – Solo grampeado – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 118 – Análise da Estabilidade global – Solo grampeado – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 119 – Parâmetros para a busca das superfícies críticas – Solo grampeado - Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Os resultados calculados por Bishop e Jambu são apresentados nas Figuras
120 e 121, respectivamente, e neste caso o fator de segurança apresentou diferença
de 12,40%.

Figura 120 – Diagrama da estabilidade global Bishop – Solo grampeado – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 121 – Diagrama da estabilidade global Jambu – Solo grampeado – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

6.3.5 Maccaferri Terramesh® System
A terceira solução hipotética é a contenção com o Maccaferri Terramesh®
System, sistema composto por gabiões, geogrelhas, geocompostos para drenagem,
lastro, e um reaterro.
Será utilizado para este caso o talude com a terceira mudança na geometria,
representado na Figura 101, pois este, mesmo com o fator de segurança baixo, é o
único com resistência própria suficiente para que o método seja aplicado. Define-se
o material que será utilizado para o reaterro, preenchimento dos gabiões e o lastro,
conforme Figuras 122, 123 e 124, seguindo a rotina já apresentada.
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Figura 122 – Propriedade material para reaterro – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Figura 123 – Propriedade material para lastro – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 124 – Propriedade material para reaterro – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

A geometria é alterada para a criação de um lastro de apoio para os
gabiões, conforme Figuras 125 e 126.

Figura 125 – Geometria camada 1 – Terramesh® – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 126 – Geometria lastro – Terramesh® – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Definem-se os gabiões, conforme Figuras 127 e 128.

Figura 127 – Definição do sistema – Terramesh® – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 128– Definição dos blocos – Terramesh® – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Quando o sistema Terramesh® System é selecionado, são dadas duas
opções para tamanho dos gabiões. Os quadros se definem:


Altura: Altura da sobreposição dos blocos, conforme o tamanho já prédefinido.



Comp. do reforço: O comprimento horizontal da geogrelha que será
aterrada.



Comp. base: A distância na horizontal em que o geocomposto drenante está
afastado do gabião.

Os demais parâmetros seguem conforme Figura 129.
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Figura 129 - Composição das camadas do gabião 1 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Seguindo a rotina, são inseridas mais duas camadas de gabiões, conforme
Figuras 130 e 131.

Figura 130 - Composição das camadas do gabião 2 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 131 - Composição das camadas do gabião 3 – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Como observado na Figura 132, as linhas pretas horizontais abaixo dos
blocos representam as geogrelhas que resistem às forças cisalhantes. As linhas
pretas acompanhando a inclinação dos blocos são as camadas do geocomposto
drenante, neste caso são aplicados os produtos Geogrid® e MacDrain®,
respectivamente, da própria Maccaferri. O material verde é o reaterro.
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Figura 132 – Geometria do sistema aplicado – Terramesh® System – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Faz-se nova análise de estabilidade seguindo parâmetros das Figuras 133 e
134.

Figura 133 – Análise da Estabilidade global – Terramesh® – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 134 – Parâmetros para a busca das superfícies críticas – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Os resultados pelos métodos de Bishop e Jambu são apresentados nas
Figuras 135 e 136, respectivamente.

Figura 135 – Diagrama da estabilidade global Bishop– Terramesh® – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 136 – Diagrama da estabilidade global Jambu – Terramesh® – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Agora é feito o estudo considerando uma superfície piezométrica neste
talude. Após apagar os resultados anteriores, clica-se em “Dados de entrada” e
“Superfície piezométrica”, como mostrado na Figura 137.

Figura 137 – Definição da superfície piezométrica – Terramesh®– Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Na janela da Figura 138, clica-se em “Novo” e definem-se os pontos “X”, “Y”
superior e “Y” inferior. Podem ser definidos valores para poropressão, se necessário.
Esta camada irá afetar a resistência do solo onde estiver presente, além do
peso do peso adicional da água.

Figura 138 – Configuração da superfície piezométrica – Terramesh®– Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

A Figura 139 apresenta superfície piezométrica no talude.
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Figura 139 – Superfície piezométrica – Terramesh®– Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Seguindo os mesmos parâmetros de cálculo das Figuras 133 e 134, a Figura
140 apresenta o resultado pelo Método de Bishop e a Figura 141 pelo método de
Jambu.

Figura 140 – Diagrama da estabilidade global Bishop – Terramesh® com s.p.– Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 141 – Diagrama da estabilidade global Jambu – Terramesh® com s.p.– Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

Observa-se que com uma camada de água, o talude não é mais estável com
os reforços previstos. Esta análise sempre deve ser feita levando em consideração
os regimes pluviométricos do local em questão.
Com os procedimentos já apresentados para definir os reforços, foram
removidas as geogrelhas e o sistema de drenagem do sistema, que agora é
composto somente por gabiões, conforme Figura 142.
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Figura 142 – Gabiões – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

A análise por Bishop (Figura 143) e Jambu (Figura 144) seguem.

Figura 143 – Diagrama de estabilidade Global Bishop – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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Figura 144 – Diagrama de estabilidade Global Jambu – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).
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7.

ANÁLISE DE RESULTADOS

7.1 ALTERAÇÃO NA GEOMETRIA
Observa-se que quanto menor o ângulo da inclinação do talude com o plano
horizontal, maior será sua estabilidade, pois a massa de solo que gera o momento
desestabilizador é menor, porém o processo torna-se cada vez mais complexo, visto
a dificuldade em se escavar grandes volumes em áreas de difícil acesso para
operação de maquinário pesado, como uma região sem rodovias.
A Figura 145 mostra a sobreposição do talude original e os cortes feitos para
as análises até o talude ter um fator de segurança superior a 1,0.

Figura 145– Sobreposição dos resultados – Talude 03
Fonte: Maccaferri (2018).

7.2 SOLO GRAMPEADO
Com a aplicação desta técnica, a estabilidade não depende apenas da
coesão do solo e do atrito interno. Os momentos desestabilizadores de maior
intensidade estão na região onde a concentração de tirantes é maior, e com isto irá
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se criar uma força de proteção benéfica, além dos tirantes também ajudarem o solo
a resistir a forças de cisalhamento nas possíveis superfícies de ruptura.
No modelo hipotético apresentado não foi considerada água no solo, mas é
importante ressaltar que em um projeto completo, seu efeito sempre deve ser
estudado

para

a

determinação

da

pressão

lateral

adicional

e

correto

dimensionamento do sistema de drenagem.
Este é um método de fácil execução, eficiente e custo relativamente baixo. O
solo pede ser reforçado a medida que etapas da escavação são concluídas.

7.3 GABIÕES
Os muros de gabiões são estruturas de gravidade e como tal podem ser
dimensionadas.
As características do solo arrimado devem ser avaliadas cuidadosamente,
pois delas dependem os resultados das análises. Devem-se atentar para o fato de
que o maciço é geralmente um reaterro, preferencialmente executado com material
não coesivo e assim é normal se considerar como nula a coesão do solo.
Caso as condições específicas do problema analisado sejam mais complexas,
não permitindo a teoria direta de Coulomb, recorre-se geralmente ao método do
equilíbrio limite. Neste caso, entretanto, o trabalho envolvido na determinação do
empuxo atuante é considerado maior. Por esse motivo foram desenvolvidos
softwares que se destinam a essa tarefa. O MacStars 2000 utiliza o método do
equilíbrio limite na determinação do empuxo ativo atuante, o que o torna capaz de
analisar a maioria dos casos que podem surgir.

7.4 TERRAMESH® SYSTEM
O sistema Terramesh® foi desenvolvido especificamente para ser o sistema
mais eficiente possível, resistindo ao empuxo lateral como um muro de gabiões,
forças de cisalhamento através das geogrelhas, e drenando a água para melhor
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desempenho do solo, porém, deve ser neste caso, combinado com um processo de
escavação, pois necessita que o talude já seja estável para receber o reforço.
As Figuras 146 e 147 são representações tridimensionais do modelo
apresentado.
Com os fatores de segurança obtidos no desenvolvimento dos modelos
hipotéticos, é possível observar que o sistema é superior à gabiões convencionais,
mas não quantificar sua eficiência em relação a eles, pois isto irá depender de
variáveis que exigem um estudo mais aprofundado.

Figura 146 – Sistema de contenção – Talude 03
Fonte: Própria.
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Figura 147 – Detalhe sistema de contenção – Talude 03
Fonte: Própria.
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8.

CONCLUSÃO

O que pode se observar no desenvolvimento deste trabalho é a
acessibilidade que o software proporciona. É uma poderosa ferramenta que
possibilita a análise de sistemas de contenção existentes, taludes em seu estado
natural e principalmente permite conceituar soluções diferentes para um mesmo
problema, permitindo a elaboração de um projeto futuro da maneira mais eficiente
possível.
As rotinas utilizadas visaram abranger uma gama de situações, para que a
funcionalidade básica do software seja apresentada a um profissional, e este possa
estar habilitado à sua operação para a solução de problemas que encontrar em seu
dia-a-dia.
A precisão do software depende dos dados provenientes de estudos
anteriores. Tais dados de investigações são utilizados para a determinação das
propriedades dos solos, a geometria das camadas além da topografia do maciço.
É importante ainda ressaltar que, para alguns casos, há variação entre os
valores do fator de segurança encontrados pelos dois diferentes métodos para
cálculo, e cabe ao profissional julgar como irá dimensionar seu projeto futuro.
Não foi possível, com as análises feitas, afirmar qual o método mais
adequado, pois sua eficiência, sem estudos mais aprofundados, é dependente do
dimensionamento dos reforços, que nos modelos hipotéticos foram dimensionadas
para possuírem, a fins de demonstração, o fator de segurança próximo de 1.1
O MacStars 2000 pode colaborar em muito para a projeção de inúmeros
casos que encontramos na prática. A sua simplicidade aliada a este trabalho cujo
objetivo foi demonstrar o seu manuseio, pode se tornar uma ferramenta muito eficaz
nas mãos de grandes profissionais da engenharia geotécnica. O software se utiliza
de algumas soluções e produtos cuja fabricante já o concebeu pré-programado,
porém nada impede de inserir novos materiais e soluções alternativas para então
utiliza-los nos projetos.
Espera-se que o presente trabalho possa proporcionar aplicações e
soluções na vida real e que venham de fato a colaborar com a construção civil atual.
A Figura 148 representa o fluxograma resumido do processo.
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Figura 148 – Fluxograma resumido
Fonte: Própria.
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PROPRIEDADES DO SOLO
Solo: SOLO1 Descrição: Silte Arenoso
Coesão

[kN/m²]

:

7.00

Ângulo de Atrito:

[°]

:

28.00

:

0.00

Valor de Ru
Peso unitário – acima do Nível de água

[kN/m³]

:

19.00

Peso unitário – abaixo do Nível de água

[kN/m³]

:

18.00

Módulo Elástico

[kN/m²]

:

0.00

:

0.30

Módulo de Poisson

PERFIL DA CAMADA
Camada: SOLO1

Descrição:

Solo : SOLO1
X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

80.00

100.00

100.00

100.00

106.00

104.00

120.00

SOBRECARGAS
Cargas Distribuídas: 20KPA

Descrição :

Intensidade

[kN/m²] = 20.00

Abscissa

[m]

Inclinação

: de = 106.00 até = 120.00

[°]

=

0.00

104.00
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VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS
Análise da estabilidade global (Método de cálculo: Rígido)
SF = 1.646
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Legenda
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110
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Verificação da estabilidade Global:
Força atuante nos Reforços de acordo com o Método Rígido
Análise de estabilidade com superfícies circulares de acordo com o Método de Bishop
Fator de Segurança Calculado

:

1.646

Limites de busca para as superfícies de ruptura
Limite inicial, abscissas [m]
Primeiro ponto
80.00

Segundo ponto
103.00

Limite final, abscissas [m]
Primeiro ponto

Segundo ponto

104.00

120.00

Número de pontos de início no primeiro segmento

:

100

Número total de superfícies verificadas

:

1000

Comprimento mínimo da base das lamelas

[m]

:

1.00

Ângulo limite superior para a busca

[°]

:

0.00

Ângulo limite inferior para a busca

[°]

:

0.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Maccaferri não assume responsabilidade pelos cálculos e desenhos aqui apresentados,
visto que estes se constituem apenas em sugestões para a melhor utilização de seus produtos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROPRIEDADES DO SOLO
Solo: ATERRO Descrição:
Coesão

[kN/m²]

:

10.00

Ângulo de Atrito:

[°]

:

26.00

:

0.00

Valor de Ru
Peso unitário – acima do Nível de água

[kN/m³]

:

19.00

Peso unitário – abaixo do Nível de água

[kN/m³]

:

18.00

Módulo Elástico

[kN/m²]

:

0.00

:

0.30

Módulo de Poisson

Solo: G1

Descrição:

Coesão

[kN/m²]

:

20.00

Ângulo de Atrito:

[°]

:

40.00

:

0.00

Valor de Ru
Peso unitário – acima do Nível de água

[kN/m³]

:

17.00

Peso unitário – abaixo do Nível de água

[kN/m³]

:

17.00

Módulo Elástico

[kN/m²]

:

0.00

:

0.30

Módulo de Poisson

Solo: LASTRO Descrição:
Coesão

[kN/m²]

:

0.00

Ângulo de Atrito:

[°]

:

45.00

:

0.00

Valor de Ru
Peso unitário – acima do Nível de água

[kN/m³]

:

17.00

Peso unitário – abaixo do Nível de água

[kN/m³]

:

17.00

Módulo Elástico

[kN/m²]

:

0.00

:

0.30

Módulo de Poisson
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Solo: SOLO01 Descrição:
Coesão

[kN/m²]

:

10.00

Ângulo de Atrito:

[°]

:

28.00

:

0.00

Valor de Ru
Peso unitário – acima do Nível de água

[kN/m³]

:

18.00

Peso unitário – abaixo do Nível de água

[kN/m³]

:

18.00

Módulo Elástico

[kN/m²]

:

0.00

:

0.30

Módulo de Poisson

Solo: SOLO02 Descrição:
Coesão

[kN/m²]

:

8.00

Ângulo de Atrito:

[°]

:

27.00

:

0.00

Valor de Ru
Peso unitário – acima do Nível de água

[kN/m³]

:

19.00

Peso unitário – abaixo do Nível de água

[kN/m³]

:

18.00

Módulo Elástico

[kN/m²]

:

0.00

:

0.30

Módulo de Poisson

Solo: SOLO03 Descrição:
Coesão

[kN/m²]

:

20.00

Ângulo de Atrito:

[°]

:

25.00

:

0.00

Valor de Ru
Peso unitário – acima do Nível de água

[kN/m³]

:

19.00

Peso unitário – abaixo do Nível de água

[kN/m³]

:

18.00

Módulo Elástico

[kN/m²]

:

0.00

:

0.30

Módulo de Poisson
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PERFIL DA CAMADA
Camada: ATERRO

Descrição:

Solo : ATERRO
X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

98.50

100.50

100.39

100.50

100.75

103.48

101.30

104.00

105.30

106.00

107.30

106.00

111.30

108.00

120.00

108.00

Camada: LASTRO

Descrição:

Solo : LASTRO
X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

99.00

100.00

Camada: SOLO1

103.50

100.00

Descrição:

Solo : SOLO01
X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

106.43

104.35

Camada: SOLO2

107.39

105.76

120.00

107.07

Descrição:

Solo : SOLO02
X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

104.55

101.56

106.43

104.34

113.90

105.00
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Camada: SOLO3

Descrição:

Solo : SOLO03
X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

80.00

100.50

98.50

100.50

99.50

99.50

103.50

100.00

104.55

101.56

120.00

103.22

103.00

99.50

Bloco: GAB1
Block dimensions

[m]

: Largura da Base

=

2.50

Origem do Bloco

[m]

: Abscissa

=

100.00

Inclinação da Face

[°]

:

Altura

=

1.00

Ordenada =

100.00

0.00

Material de enchimento do Gabião

: G1

Tipo de aterro estrutural

: Pedras

Aterro estrutural

: G1

Solo de aterro

: SOLO01

Solo do talude acima da estrutura

: G1

Solo da Fundação

: SOLO01

Padrão dos reforços :
Maccaferri - Gabiões H=1.00 - G - 8x10 - 2,7 - largura 2.50
Comprimento

[m]

= 2.50

Gabião

[m]

: Altura

=

1.00

Largura

=

2.50

Block dimensions

[m]

: Largura da Base

=

2.00

Altura

=

1.00

Back Shift

[m]

=

0.00 por GAB1

Inclinação da Face

[°]

:

0.00

Bloco: GAB2
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Material de enchimento do Gabião

: G1

Tipo de aterro estrutural

: Pedras

Aterro estrutural

: G1

Solo de aterro

: SOLO01

Solo do talude acima da estrutura

: G1

Solo da Fundação

: SOLO01

Padrão dos reforços :
Maccaferri - Gabiões H=1.00 - G - 8x10 - 2,7 - largura 2.00
Comprimento

[m]

= 2.00

Gabião

[m]

: Altura

=

1.00

Largura

=

2.00

Block dimensions

[m]

: Largura da Base

=

1.50

Altura

=

1.00

Back Shift

[m]

=

0.00 por GAB2

Inclinação da Face

[°]

:

0.00

Largura

=

1.50

Bloco: GAB3

Material de enchimento do Gabião

: G1

Tipo de aterro estrutural

: Pedras

Aterro estrutural

: G1

Solo de aterro

: SOLO01

Solo do talude acima da estrutura

: G1

Solo da Fundação

: SOLO01

Padrão dos reforços :
Maccaferri - Gabiões H=1.00 - G - 8x10 - 2,7 - largura 1.50
Comprimento

[m]

= 1.50

Gabião

[m]

: Altura

=

1.00
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Bloco: GAB4
Block dimensions

[m]

: Largura da Base

Back Shift

[m]

=

0.00 por GAB3

Inclinação da Face

[°]

:

0.00

=

1.00

Material de enchimento do Gabião

: G1

Tipo de aterro estrutural

: Pedras

Aterro estrutural

: G1

Solo de aterro

: SOLO01

Solo do talude acima da estrutura

: G1

Solo da Fundação

: SOLO01

Altura

=

1.00

Largura

=

1.00

Padrão dos reforços :
Maccaferri - Gabiões H=1.00 - G - 8x10 - 2,7 - largura 1.00
Comprimento

[m]

= 1.00

Gabião

[m]

: Altura

=

1.00

SOBRECARGAS
Cargas Distribuídas: 20KPA

Descrição :

Intensidade

[kN/m²] = 20.00

Abscissa

[m]

Inclinação

[°]

=

0.00

: de = 112.00 até = 120.00

PROPRIEDADES DOS REFORÇOS UTILIZADOS
Maccaferri - Gabiões H=1.00 - G - 8x10 - 2,7 - largura 1.00
Resistência à Tração

[kN/m]

Taxa de deformação plástica

: 50.11
:

2.00

Coeficiente de deformação elástico

[m³/kN]

: 1.10e-04

Rigidez do reforço

[kN/m]

: 500.00

Comprimento de ancoragem Mínimo

[m]

:

0.15
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Fator de seg. contra a ruptura (pedregulho)

:

1.44

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de seg. contra a ruptura (areia)

:

1.30

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de seg. contra a ruptura (areia siltosa)

:

1.30

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de seg. contra a ruptura (argila arenosa)

:

1.30

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de interação reforço/reforço

:

0.30

Coeficiente de interação reforço-brita

:

0.90

Coeficiente de interação reforço-areia

:

0.65

Coeficiente de interação reforço-silte

:

0.50

Coeficiente de interação reforço-argila

:

0.30

Maccaferri - Gabiões H=1.00 - G - 8x10 - 2,7 - largura 1.50
Resistência à Tração

[kN/m]

Taxa de deformação plástica

: 50.11
:

2.00

Coeficiente de deformação elástico

[m³/kN]

: 1.10e-04

Rigidez do reforço

[kN/m]

: 500.00

Comprimento de ancoragem Mínimo

[m]

:

0.15

Fator de seg. contra a ruptura (pedregulho)

:

1.44

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de seg. contra a ruptura (areia)

:

1.30

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de seg. contra a ruptura (areia siltosa)

:

1.30

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de seg. contra a ruptura (argila arenosa)

:

1.30

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de interação reforço/reforço

:

0.30
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Coeficiente de interação reforço-brita

:

0.90

Coeficiente de interação reforço-areia

:

0.65

Coeficiente de interação reforço-silte

:

0.50

Coeficiente de interação reforço-argila

:

0.30

Maccaferri - Gabiões H=1.00 - G - 8x10 - 2,7 - largura 2.00
Resistência à Tração

[kN/m]

Taxa de deformação plástica

: 50.11
:

2.00

Coeficiente de deformação elástico

[m³/kN]

: 1.10e-04

Rigidez do reforço

[kN/m]

: 500.00

Comprimento de ancoragem Mínimo

[m]

:

0.15

Fator de seg. contra a ruptura (pedregulho)

:

1.44

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de seg. contra a ruptura (areia)

:

1.30

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de seg. contra a ruptura (areia siltosa)

:

1.30

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de seg. contra a ruptura (argila arenosa)

:

1.30

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de interação reforço/reforço

:

0.30

Coeficiente de interação reforço-brita

:

0.90

Coeficiente de interação reforço-areia

:

0.65

Coeficiente de interação reforço-silte

:

0.50

Coeficiente de interação reforço-argila

:

0.30

Maccaferri - Gabiões H=1.00 - G - 8x10 - 2,7 - largura 2.50
Resistência à Tração

[kN/m]

Taxa de deformação plástica

: 50.11
:

2.00

Coeficiente de deformação elástico

[m³/kN]

: 1.10e-04

Rigidez do reforço

[kN/m]

: 500.00
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Comprimento de ancoragem Mínimo

[m]

:

0.15

Fator de seg. contra a ruptura (pedregulho)

:

1.44

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de seg. contra a ruptura (areia)

:

1.30

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de seg. contra a ruptura (areia siltosa)

:

1.30

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de seg. contra a ruptura (argila arenosa)

:

1.30

Fator de seg. contra o arrancamento (Pull-out)

:

1.00

Fator de interação reforço/reforço

:

0.30

Coeficiente de interação reforço-brita

:

0.90

Coeficiente de interação reforço-areia

:

0.65

Coeficiente de interação reforço-silte

:

0.50

Coeficiente de interação reforço-argila

:

0.30
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VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS
Análise da estabilidade interna (Método de cálculo: Rígido)
SF = 1.714

110

Legenda
ATERRO
G1
LASTRO
20KPA
SOLO01
SOLO02
SOLO03
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Estabilidade Interna:
Força atuante nos Reforços de acordo com o Método Rígido
Análise de estabilidade com superfícies circulares de acordo com o Método de Janbu
Fator de Segurança Calculado

:

1.714

Limites de busca para as superfícies de ruptura
Bloco

Limite inicial, abscissas [m]

GAB1

Primeiro ponto

Segundo ponto

108.00

112.00

Número de pontos de início no primeiro segmento

:

1

Número total de superfícies verificadas

:

100

Comprimento mínimo da base das lamelas

[m]

:

1.00

Ângulo limite superior para a busca

[°]

:

0.00

Ângulo limite inferior para a busca

[°]

:

0.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Maccaferri não assume responsabilidade pelos cálculos e desenhos aqui apresentados,
visto que estes se constituem apenas em sugestões para a melhor utilização de seus produtos.
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