
Muros e Taludes
Sistemas de Muros em Solo Reforçado

Muro de contenção em Sistema Quadratum para recuperação de talude rompido 
em área urbana – Cuiabá - MT

Situação:

Solução: 

A ruptura de uma escavação escorada com estacas justa-
postas em um empreendimento imobiliário na cidade de 
Cuiabá provocou o colapso de uma via pública e de uma 
estrutura predial a montante da obra, além de colocar em 
risco outras estruturas remanescentes próximas à crista 
da ruptura. A área a ser recuperada apresentava aproxi-
madamente 35 metros de extensão na base e 12 metros de 
altura. 
Sondagens e levantamentos em campo confirmaram a 
existência de solo residual estratificado com camadas de 
silte pouco resistentes com inclinação desfavorável à es-
tabilidade do maciço e presença de água, que provocaram 
a ruptura da contenção de estacas justapostas durante as 
escavações do subsolo da obra. Para evitar novas ruptu-
ras do talude, era necessário recuperar a parte inferior do 
trecho rompido para criar uma berma na base do talude e 
equilibrar as tensões. Naturalmente a opção em solo re-
forçado foi a escolhida pois o reaterro para a base do talu-
de é simultâneo ao alteamento da contenção. Em soluções 
de contenções tradicionais como muros de concreto ou  
gabião, primeiramente é necessário construir a estrutura 

de contenção e posteriormente o reaterro para estabilizar 
o talude.

A solução adotada pelo projetista e pelo consultor da obra 
foi a execução de um muro em solo reforçado com geo-
grelhas e face em sistema Quadratum. A parte inferior do 
aterro foi toda executada com brita para evitar problemas 
com chuvas durante a obra e criar uma camada drenante. 
A parte inicial do muro até a altura de aproximadamente  
6 metros foi construída em poucas semanas para garantir 
a estabilidade do talude e das construções na parte alta. A 
parte superior do muro até a altura de aproximadamente 
11 metros foi feita com solo compactado. No topo do muro 
serão executadas a implantação de uma via pública e a  

Vista aérea do muro na fase final.

Vista do muro em execução.



Execução da base do muro com Sistema Quadratum.

Fase intermediária da execução do muro.

Vista da face vertical do muro na fase final de execução.

Muros e Taludes
Sistemas de Muros em Solo Reforçado

reconstrução parcial de uma igreja. A face do muro pre-
cisava ser vertical por questões de espaço. Na frente do 
muro foi executada uma parede de alvenaria independente 
da contenção, ligada à estrutura da edificação a ser cons-
truída no terreno na frente do muro. Para adequação a 
estas particularidades foi adotada uma face em sistema 
Quadratum com Basetrac Woven junto à tela metálica e 
preenchimento direto com brita na parte baixa do muro e 
com solo na parte alta. Foi feito o acompanhamento topo-
gráfico dos deslocamentos da face do muro durante sua 
construção. Observaram -se deslocamentos de até 25 cm 
da face para a altura de 11 metros (2,2 % da altura). Estes 
deslocamentos são normais e eram previstos, principal-
mente pelo fato da contenção ser vertical.

Vantagens:
A principal necessidade da obra era a construção rápida de 
uma contenção que imediatamente estabilizasse a base do 
talude da ruptura ocorrida melhorando a segurança para 
novas rupturas. A opção pela solução em solo reforçado 
com face em Sistema Quadratum e a utilização de brita 
como aterro na parte inferior do muro permitiram a exe-
cução parcial da contenção e confinamento do talude com 
material drenante em poucas semanas.
A face do muro com o Sistema quadratum com revesti-
mento interno com Basetrac Woven permitiu a construção 
rápida do muro e com face vertical para adequação às res-
trições de espaço da obra.

Projeto:  Recuperação de talude em obra 
urbana

Localização: Cuiabá – MT 

Projetista:  Sirius Soluções em Engenharia

Executora:  Gerencial Empreendimentos 
Calabria Ltda

Período de execução: Outubro 2019 a Fevereiro 2020

Produto (s) HUESKER:  Sistema Quadratum, Geogrelhas 
Fortrac®-MDT, Basetrac Woven
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Fortrac® é uma marca registada da HUESKER GmbH.

HUESKER Ltda.

Av. Sebastião H. C. Pontes, 8000 – Galpão “E”
Cond. Ind. Century – Chácaras Reunidas
CEP 12.238-365 – São José dos Campos – SP – Brazil
Phone: + 55 (12) 3903 9300
Fax: + 55 (12) 3903 9301
Mail: HUESKER@HUESKER.com.br
Web: www.HUESKER.com.br

HUESKER Synthetic é certificada 
pela ISO 9001 e ISO 50001.


