
QUADRATUM: sistema construtivo de solo reforçado prático e versátil



CoMpesA | ReCife / pe

MineRADoRA são ViCenTe | noVA LACeRDA / MT

Obra de contenção e drenagem superficial dos taludes do reservatório do Jordão da Companhia Pernambucana de 
Saneamento. Muro com 135m de extensão e altura de 6m mais talude de topo de 35m.
CLienTe: Companhia Pernambucana de Saneamento
pRojeTo geoTéCniCo: Brugger Engenharia Ltda
exeCUção: Flamac – Incorporação e Construção Ltda

Obra de contenção para instalação da estrutura de um britador na Mina São Vicente em Nova Lacerda (MT). Muro em 
forma de “U” na base do alimentador com 6m de altura e 49m de extensão.
CLienTe: Mineradora São Vicente
pRojeTo e exeCUção: Trimec Construções e Terraplenagem Ltda



sistema QUADRATUM

QUADRATUM sTone: Face conformada com geotêxtil de 
contenção do solo e pedra de mão, para um acabamento 
sem vegetação frontal.

rapidamente na obra, de maneira que possibilita um 
processo prático de execução e a otimização dos custos 
de frete até o local da obra.

Utiliza geogrelhas Fortrac de PET ou de PVA podendo 
ser dimensionado para utilização de solos finos ou gran-
ulares encontrados em jazidas locais, para quaisquer 
situações de geometria ou nível de carregamento.

Apresenta duas opções de acabamento de face: 



1.

3.

Posicionamento 
da tela dobrada 
(rotulada).

Fixação dos 
ganchos 
conforme o 
ângulo desejado.

Vantagens do sistema QUADRATUM

DURABiLiDADe e esTéTiCA

Face permanente composta por 
tela protegida por galvanização.

VeRsATiLiDADe

Face em pedras ou solo                      
com vegetação.

pRATiCiDADe

O sistema chega pronto para uso 
em qualquer lugar de aplicação.

BAixo CUsTo De TRAnspoRTe

Tela soldada modulada e rotulada.

BAixo CUsTo De exeCUção

Montagem rápida e simples.

CoMpeTiViDADe

Baixo consumo de materiais, 
otimização de custos de frete, 
simplicidade na metodologia 
construtiva.

4.

Fixação do 
geotêxtil de 
fechamento          
(face verde).

2. Abertura manual 
da tela (na obra).

Montagem do gabarito QUADRATUM



o que é a galvanização e porque galvanizar?

Características do gabarito QUADRATUM 

pAineL HoRiZonTAL eMBUTiDo no MACiço

Barras com diâmetro de 6,0mm com espaça-
mento de 10cm nas duas direções.

pAineL VeRTiCAL DA fACe

Barras com diâmetro de 8,0mm com espaça-
mento de 10cm nas duas direções.

DiMensÕes Do MÓDULo
1,2 x 2,5m (aberto)

0,6 x 2,5m (dobrado)

peso Do MÓDULo
21kg

espAçAMenTo VeRTiCAL enTRe MÓDULos

0,6m

inCLinAção DA fACe Do MURo

Variável desde 45 até 90 graus.

BARRAs De TRAVAMenTo
Barras com diâmetro de 8,0mm a cada 0,5m.

A utilização de telas eletrosoldadas de aço CA-50 ou    
CA-60 sem proteção anticorrosiva como gabaritos e 
proteção da face não pode ser considerada uma face 
permanente uma vez que, neste caso, perdem sua vida 
útil por corrosão do aço em poucos anos. Para ser con-
siderada uma face permanente as telas devem ser pro-
tegidas por processos de galvanização que garantam a 
vida útil mínima de 60 anos ou mais.

A galvanização é o processo de criação de uma camada 
protetora de sacrifício para isolar o aço do agente corro-
sivo. No processo de galvanização por imersão a quente, 

cria-se uma camada superfi cial de zinco que passa a 
ser, ela mesma, sujeita à corrosão gradual, protegendo 
o aço da corrosão pelo período desejado.

A proteção das telas eletrosoldadas por galvani-
zação a quente segue a Norma Brasileira NBR-6323 
– “Galvanização por Imersão a Quente de Produtos de 
Aço e Ferro Fundido”. Para o Sistema Quadratum todas 
as telas são protegidas por galvanização por imersão a 
quente com espessura de camada protetora mínima de 
74 micra, seguindo os requisitos da norma.
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fale com a HUesKeR:  
www.HUESKER.com.br  ⋅  HUESKER@HUESKER.com.br  ⋅ + 55 (12) 3903 9300 

Av. Dr. Sebastião Henrique C. Pontes, 8000 – Galpão “E”- Cond. Industrial Century – Chácaras Reunidas 
CEP 12.238-365 – São José dos Campos/SP – Brasil

Curta a HUesKeR Brasil nas redes sociais:

issuuLinked infacebook instagram Youtube


