
GEOGRELHAS STRATAGRIDTM HS UX / BX  EM 
REFORÇO DE ATERROS SOBRE SOLOS MOLES 
As Geogrelhas StratagridTM Linhas HS UX e BX são 
materiais de alto desempenho e elevada resistência para 
reforço de solos. Quando aplicadas em sistemas de 
reforço de aterro sobre solos moles oferecem inúmeras 
vantagens e reduções substanciais de custo.  São 
fabricadas com fios de poliéster de alta tenacidade e alto 
peso molecular, recebendo tratamento polimérico para a 
proteção de sua estrutura, a fim de garantir suas 
p ro p r i e d a d e s . S ã o p ro j e t a d a s p a r a re s i s t i r 
mecanicamente à fase de instalação e quimicamente 
quando em meio ambiente agressivo. Fabricadas com 
um controle de qualidade rigoroso, apresentam ótimos 
resultados de ensaio de comportamento a longo prazo, 
diminuindo o nível de incerteza do projetista em relação 
ao comportamento deste material.


VANTAGENS 
As geogrelhas StrataGridTM conferem melhoria das 
propriedades mecânicas do solo em ambas as direções, 
gerando maior distribuição das tensões longitudinais e 
transversais simultaneamente e evitando recalques 
diferenciais. O alto módulo de rigidez das geogrelhas 
StrataGridTM permite uma rápida mobilização da sua 
resistência quando em contato com material granular ou 
agregado. Quando aplicadas em aterros sobre solos 
moles, evitam a substituição do solo, e em reforço de 
fundações possibilitam diminuir a altura do aterro de 
arqueamento sobre a estaca, dissipando as tensões nas 
direções longitudinal e transversal, sendo um sistema 
ambientalmente correto que pode usar solo local e 
apresentar favorável custo-benefício.


REFORÇO SOBRE SOLOS MOLES 
STRATAGRIDTM HS UX/ BX  

Aplicações 

• Reforço de aterros sobre solos moles. 
• Reforço de aterros estruturados e 

estaqueados. 
• Reforço de aterros com aceleração de 

recalques na fundação. 
• Reforço de aterros sobre cavidades. 
• Reforço de fundações. 



Geogrelhas StrataGridTM aplicadas na base de aterros 
sobre solos moles.

Sistema de Reforço e Adensamento de solo moles 
com geodrenos verticais e Geogrelhas StrataGridTM.

Aterro estaqueado sobre solos moles.

Reforço de base de aterro sobre cavidades e áreas 
com risco de subsidência.

Panorama do terreno com solo mole.1

StrataGrid aplicada diretamente sobre o solo mole.2

Fácil aplicação.3

StrataGrid HSTM aplicada.4

Tel: 11 3803-9509 / 11 3034-5479 - www.geosolucoes.com -| contato@geosolucoes.com

http://www.geosolucoes.com
mailto:contato@geosolucoes.com
http://www.geosolucoes.com
mailto:contato@geosolucoes.com

