GEOTECNIA

IMPERMEABILIZAÇÃO

DRENAGEM

SOBRE NÓS
A Guter é uma empresa de serviços, instalações e engenharia focada em
obras do segmento civil e ambiental, executando com excelência serviços
de impermeabilização, geotecnia e drenagem em todo o território
nacional.
A Guter iniciou sua operação em 2009, atuando em grandes obras de
impermeabilização em aterros sanitários e lagoas de tratamento, sempre
prezando pela qualidade de seus serviços e padrões internacionais.

A partir de 2014, a Guter ampliou seu portfólio devido à grande demanda
de seus clientes por soluções também nas áreas de geotecnia e drenagem.
Além disso, passou a oferecer soluções personalizadas no segmento de
impermeabilização com soluções de kits para pequenas obras de lagoas e
reservatórios, levando a qualidade Guter a todo e qualquer cliente.

SERVIÇOS IMPERMEABILIZAÇÃO
A Guter oferece a seus clientes soluções de impermeabilização de
solo, aplicando geomembrana PEAD em obras de engenharia civil
e ambiental, evitando a contaminação do solo e lençol freático.
Em todas as obras são realizados testes de estanqueidade
conforme as normas nacionais vigentes, dando a tranquilidade
necessária aos nossos clientes e garantindo total qualidade nos
serviços executados.
A Guter oferece também soluções em impermeabilização para a
confecção de tanques para armazenamento de água, para
irrigação e psicultura.
Além disso, também executa biodigestores, armazenando o gás
metano, produzindo biogás e biofertilizante, mantendo o meio
ambiente livre de poluentes líquidos e gerando energia renovável.
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Aterros Sanitários, Industriais e Hospitalares;
Bases de Pilha de Lixiviação;
Barragens de Rejeito;
Bacias de Contenção;
Lagoas para Tratamento de Efluentes;
Canais de Adução;
Mineração;
Canais de Irrigação;
Lagoas de Vinhaça;
Reservatórios de Água;
Biodigestores;
Lagoas para Piscicultura;
Esterqueiras;
Lagoas Ornamentais.
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Proteção de bueiros;
Proteções e contenções de margens;
Obras defletoras (espigões);
Barragens;
Obras transversais;
Apoios e proteções de pontes;
Obras emergenciais;
Marinas e piers;
Proteções e defesas costeiras;
Controle de erosão superficial;
Controle contra queda de rochas.
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Subsolo de edificações;
Campos esportivos e jardins;
Rodovias e ferrovias;
Muros de contenção e taludes;
Pátios e Estacionamentos;

SERVIÇOS DE GEOTECNIA
A Guter desenvolve e executa serviços e obras de geotecnia com
as mais variadas técnicas de contenção e reforço de solos,
utilizando todos os tipos de geossintéticos, buscando sempre o
melhor custo/benefício para seus clientes e parceiros.
Sua atuação vai desde a concepção do projeto até a execução da
obra, utilizando o sistema “turn-key”.
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Contenções a gravidade;
Canalizações;
Estruturas em solo reforçado;
Escadas dissipadoras;

SERVIÇOS DE DRENAGEM
A Guter completa seu portfólio de soluções com os serviços mais
variados de drenagem, desde a drenagem superficial, com canaletas e grelhas, até sistemas de drenagem de subsolos e campos
esportivos, sempre baseando a proposta de solução na técnica e
necessidade de seu cliente, aliando o baixo custo de sistemas com
geossintéticos à tecnologia de seus parceiros e fornecedores.

GEOMEMBRANA
A Geomembrana foi especialmente desenvolvida para
aplicações em obras de proteção ambiental e impermeabilizações. Ela possui alta resistência aos agentes químicos e
excelente resistência mecânica, características proporcionadas pelo PEAD.

A resistência aos raios ultravioleta é garantida pela ação
do negro de fumo presente na composição do produto.
A Geomembrana é um Sistema de Impermeabilização de
baixo custo, que proporciona facilidade e rapidez na
instalação.

KIT RESERVATÓRIO
Os Kits Reservatório fabricados pela Guter têm como
finalidade facilitar a instalação de pequenos reservatórios,
lagos e aterros, sendo previamente soldados e dobrados
em ordem de facilitar o transporte.

Os Kits Reservatório estão disponíveis com capacidades
entre 15.000 l e 550.000 l, nas espessuras de 0,8 e 1,0mm.

BIODIGESTORES
A Guter produz e distribui a todo o Brasil biodigestores
que, através da produção de dejetos bovinos, suínos e
efluentes industriais podem gerar biogás que é utilizado na
queima de caldeiras ou como energia elétrica em
geradores. Além de biogás a decomposição dos dejetos
bovinos e suínos gera também biofertilizante.

A Guter desenvolve projetos completos através da análise
do resíduo gerado até a destinação final do biogás de
acordo com a necessidade do cliente.

TANQUES ELEVADOS
A Guter produz e distribui a seus clientes tanques elevados
para piscicultura e carnicultura, os mesmos são construídos com uma estrutura metálica revestida com geomembrana em PEAD. O sistema é fornecido soldado e dobrado,
diminuindo o tempo de execução da obra em até 80%. Este
formato do tanque elevado comprovadamente aumenta a

produtividade em relação aos tanques convencionais.
Os tanques são fornecidos acompanhados de um sistema de
limpeza e recirculação da água, visando o máximo de
produtividade.
Os tanques possuem capacidade de 24m³, 60m³, 95m³ e
135m³.

REVESTIMENTO DE CAÇAMBA
A Guter, atendendo a uma necessidade de seus clientes,
produz sistemas de revestimento de caçamba. Este produto vem de encontro às necessidades das empresas de

terraplagem, prevenindo desgastes do caminhão, e
aumentando a produtividade, evitando assim paralisações
para limpeza de caçamba.
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