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RESUMO: A expansão desordenada da ocupação urbana em grandes cidades brasileiras traz 
consigo problemas como a falta de planejamento da ocupação do solo e a necessidade de 
ampliação de áreas habitáveis. Esse processo acarreta necessidade de buscar técnicas de 
engenharia capazes de tornar edificáveis áreas que comumente não seriam utilizadas para 
grandes empreendimentos. Em obras de terra, as variações das condições do terreno de 
fundação podem se tornar complexas, pois existem diversos perfis geotécnicos não indicados 
para construções que exijam alta capacidade de suporte do solo. Um exemplo de perfil 
problemático é onde temos a presença de camadas com espessuras consideráveis de solos 
moles, materiais com baixa capacidade de suporte e alta compressibilidade, dificultando, 
assim, a utilização da área de interesse para grandes construções e fazendo com que se 
recorra à utilização de técnicas para melhoramento do solo com a intenção de minimizar o 
processo de recalque e as suas deformações. Apesar de existirem diversas técnicas capazes 
de auxiliar na estabilidade desse tipo de terreno, a técnica de instalação de drenos verticais 
fibroquímicos vem sendo frequentemente utilizada, principalmente quando existe a 
necessidade de acelerar as deformações, se obter a capacidade de suporte necessária e a 
estabilização do terreno em um curto espaço de tempo. Esta técnica utiliza a sobrecarga e 
diminui a distância de percolação da água existente nos interstícios do solo mole saturado. O 
objetivo é de realizar o processo de adensamento, sendo a água escoada através de uma 
camada drenante presente junto à superfície. A metodologia de dimensionamento já é bem 
consolidada e leva em conta diversos fatores e parâmetros obtidos através de ensaios de 
campo e laboratório. Neste trabalho será apresentado um estudo de caso em um aterro sobre 
solo mole em uma obra no Estado do Rio Grande do Sul, onde foram utilizados os drenos 
verticais com a intenção de acelerar as deformações do terreno, de forma a torna-lo capaz de 
suportar as cargas exigidas em projeto. Através da existência de drenos verticais com 
espaçamentos de 1,20m e 2,40m em locais diferentes e com profundidades de solo mole 
diferentes na obra (obtidas através de perfis de sondagem), foi realizada a análise dos dados 
obtidos através de leituras realizadas em instrumentações geotécnicas (placas de recalque) 
utilizadas para monitor as deformações. A utilização desse tipo de técnica já se mostrou 
eficiente nos estudos realizados em outras obras que utilizaram da mesma técnica. A influência 
do espaçamento entre os drenos verticais é constatada com a análise dos recalques que 
ocorreram nos dois locais em um mesmo período de tempo. No local com espaçamento entre 
os drenos de 2,40m houveram recalques na ordem de 15 a 25mm e no local com espaçamento 
de 1,20m houveram recalques na ordem de 30 a 38mm. Ocorrendo, assim, no local com 
espaçamento de 2,40m aproximadamente 58% da média dos recalques ocorridos no local de 
espaçamento de 1,20m. 
 
Palavras-chaves: GEOSSINTÉTICOS, ATERRO, SOLOS MOLES. 


