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O PROBLEMA SOLOS-MOLES 

 

•  Introdução 

  

 Hoje em dia, com a grande expansão urbana e a 
necessidade de grandes áreas industriais, as cidades estão 
avançando para áreas de mangues, brejos e outros, 
deparando-se com  problemas de solos-moles. 

 

     Atualmente no Brasil, em função deste advento, além das 
tecnologias tradicionais para a lida com solos-moles, 
outras estão sendo introduzidas no mercado. São 
tecnologias mundialmente consagradas. 



 SOLOS-MOLES 
 

 
•   Solos saturados (recalques); 

•   Baixa resistência (NSPT) < 4 golpes (rupturas); 

•   Regiões litorâneas ou beiras de rios (geralmente); 

•   Às vezes com presença de turfas (origem vegetal, regiões 
pantanosas); 

•   Dificuldades em se encontrar soluções viáveis nos quesitos 
custo e prazo; 

•   Questões ambientais são obstáculos à adoção de soluções 
tradicionais. 



ACIDENTES TÍPICOS 

 

RECALQUES 



ACIDENTES TÍPICOS 

 

RUPTURAS 



MÉTODOS TRADICIONAIS PARA TRATAMENTO DE  
SOLOS-MOLES 

 

Os métodos mais utilizados no Brasil para tratamento de 
solos-moles são: 

 

– Substituição de solos-moles; 

– Estaqueamento; 

– Jet Grouting; 

– Geodreno; 

– Colunas de areia; 

– Colunas de brita. 

 



SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS-MOLES 
 

• Esta técnica é a mais comum nos casos de camadas de solos-
moles com espessuras até 4,0 m. 

 

• Viável quando: 

– O material de empréstimo disponível é suficiente e 
próximo ao local da obra – questões ambientais? 

– Existe, próximo a obra, uma área adequada de bota-fora – 
questões ambientais? 

 

 

 

 



SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS-MOLES 

 

 

•   A substituição pode ser realizada por meio de: 

 

– Escavadeiras; 

– Bombas de sucção ; 

– Agulhamento; 

– Deslocamento realizado por peso (aterro + sobrecarga); 

– Detonação. 



ESTAQUEAMENTO 
 

• As estacas atuam como elementos rígidos; 

• Transferem a carga do aterro para camadas de solo 
competente. 



JET GROUTING 
 

 O Jet Grouting destina-se ao melhoramento, tratamento, 
consolidação... para solos moles (argilosos) e solos fofos 
(arenosos).  

  

– Jato de alta pressão de calda de cimento → desagrega o solo 
misturando-se a este, formando colunas  ou painéis de 
solo-cimento; 

– Forma geométrica e dimensão obtida → parâmetros de 
injeção, características do terreno e método executivo  
(emprego ou não de ar comprimido ou desmonte 
hidráulico). 



JET GROUTING 

  

• Método CCP (Cement Churning Pile):  

– uma haste de aço para jateamento da calda de cimento; 

– sem emprego de ar comprimido; 

– colunas de diâmetros  entre 40 a 80 cm. 

 

• Método JSG ( Jumbo Special Grout) ou JG (Jumbo Grout): 

– duas hastes coaxiais: interna injeta calda de cimento e no espaço 
anelar entre a interna e externa o ar comprimindo; 

– colunas de diâmetros  entre 80 a 160 cm. 

 

• Método COLUMN JET 

– Três hastes coaxiais: interna injeta água a alta pressão, espaço 
anelar intermediário injeta ar comprimido e no espaço anelar 
externo injeta calda de cimento.  

– Colunas de diâmetros até 3m. 

 



JET GROUTING 

 

 
O jet grouting é também muito utilizado em 
estradas, nas regiões de encontro entre aterros 
sobre solos moles e pontes ou viadutos. 
 
 



JET GROUTING 

 



GEODRENO 
 

   O Geodreno ou Dreno Fibro-Químico, necessita do 
uso de aterro de sobrecarga. 

  

– Rápida retirada e drenagem da água; 

– Consequente rápido adensamento com redução de 
volume (recalque); 

– Aumento de resistência (capacidade de suporte). 
 

 



GEODRENO 
 



GEODRENO 

 



COLUNAS DE AREIA 

 
• Coluna de areia compactada – RINGTRAC®: 
– vibração por intermédio de vibrador acoplado a uma camisa 

metálica; 

– diâmetro de 70 a 80 cm; 

– moldada in loco; 

– confinada por um geossintético, com formato tubular contínuo 
sem costura (Huesker). 
 

• Finalidade : 
– estruturação, melhoramento de solos moles (por meio de 

drenagem); 

– anula deformações indesejáveis; 

– garante a capacidade de suporte para a estrutura a ser 
construída. 

 



COLUNAS DE AREIA 
 

SEQUÊNCIA EXCUTIVA 



COLUNAS DE AREIA 



COLUNAS DE BRITA 

 

• A solução através de colunas de brita consiste: 
– execução de perfuração por mangote vibratório, a partir da 

superfície; 

– preenchimento com material granular (brita); 

– compactação de baixo para cima, ou de cima para baixo. 

 

• Trata-se de um sistema de reforço de solos, que tem como 
finalidade: 

– desenvolver uma capacidade superior a do solo natural,  

– aumento de resistência; 

– redução de deformações. 

 

 

 



COLUNAS DE BRITA 
 

SISTEMA DE BAIXO PARA CIMA  

 



COLUNAS DE BRITA 
 

SISTEMA DE CIMA PARA BAIXO 

 



MÉTODOS RECENTES PARA 
TRATAMENTO DE SOLOS-MOLES 

 Já os métodos mais recentes encontrados no mercado são: 

 

– Super Jet Grouting;  

– Stabtec (estabilização de massa – tecnologia dry mix); 

– Colunas Deep Mix (tecnologia dry mix); 

– Geodreno à Vácuo; 

– Cutter Soil Mixing. 

 

 



SUPER JET GROUTING 

 

 Tem as mesmas funções que o Jet Grouting tradicional, 

tendo como diferença método executivo e os diâmetros 
finais bem superiores. 

 



SUPER JET GROUTING 
 



STABTEC (ESTABILIZAÇÃO DE MASSA) 
TECNOLOGIA DRY MIX 

 

  O Sistema STABTEC é um método de estabilização de solos moles 
(argilas orgânicas, turfas, solos dragados, solos moles 
contaminados, etc.) por adição de aglomerantes secos.  

  

 É realizado através de: 

– mistura mecânica e monitorada; 

– na condição saturada (submerso ao lençol freático). 

 

 A estabilização da massa resulta em capacitar o terreno para 
absorção de tensões, devido a carregamentos, condição 
inadmissível no caso do terreno natural. 



STABTEC (ESTABILIZAÇÃO DE MASSA) 
 



STABTEC (ESTABILIZAÇÃO DE MASSA) 
Remediação de Solos Moles Contaminados 

 



STABTEC (ESTABILIZAÇÃO DE MASSA) 
 



STABTEC (ESTABILIZAÇÃO DE MASSA) 
 



COLUNAS DEEP MIX 
  

TECNOLOGIA DRY MIX 

 

 Com o domínio do sistema Stabtec , a mesma tecnologia Dry Mix 

produz colunas de solo cimento, injetando e misturando 
mecanicamente aglomerante em pó no solo mole saturado.  

  

 Estas colunas de solo cimento são denominadas COLUNAS 
DEEP MIX.  

 É importante salientar que esta tecnologia não produz lama de 
refluxo na superfície, como ocorre com as colunas de solo 
cimento executadas pela tecnologia do Jet Grouting. 



COLUNAS DEEP MIX 
 



COLUNAS DEEP MIX 

 

– colunas de solo cimento ou outro aglomerante (seco); 

– diâmetros variando de 40 a 80 cm; 

– consumo baixo de aglomerantes em se comparando com as 
colunas de Jet Grouting. 

– possibilita a estabilização de solos moles em profundidade de 
até 25 metros; 

 

 Esta técnica poderá ser combinada com o sistema StabTec, 
resultando numa “laje” com espessuras de até 6,00 metros, 

apoiada nas colunas que estarão calcadas em terreno 
competente. 

 



COLUNAS DEEP MIX 
 



COLUNAS DEEP MIX 
 



GEODRENO À VÁCUO 

  

• O uso de geodrenos ou drenos fibro-químicos acoplados a um 
sistema a vácuo tem sido prática comum na Europa e Estados 
Unidos. 

 

• No Brasil, cada vez mais, há dificuldades extremas para a 
disponibilização de materiais competentes para aterros, 
principalmente em função das exigências dos órgãos gestores do 
Meio Ambiente.  

 

Esta tecnologia pode, na maioria dos casos, ser instalada com 
grande rapidez e apresenta os primeiros resultados assim que o 
sistema a vácuo é ligado. 



GEODRENO À VÁCUO 
 

•  As vantagens do processo: 

– acelera o processo de adensamento de argilas moles 
saturadas; 

– não necessita aterros de sobre carga; 

– menores prazos refletindo nos custos; 

– o conjunto de geodrenos conectados ao sistema a 
vácuo exerce no interior do solo mole saturado uma 
pressão negativa equivalente a uma carga de até 4 
metros de aterro aplicado sobre a superfície do 
terreno. 



GEODRENO À VÁCUO 
 



GEODRENO À VÁCUO 
 



CUTTER SOIL MIXING 

 

 O Cutter Soil Mixing é um modo de tratar terrenos com o 

objetivo de incrementar a sua capacidade de carga, 
impermeabilizar e promover o seu confinamento, 
dotando o solo de novas características mecânicas.  

      

 Esta técnica introduz um aglomerante, em geral calda de 
cimento, misturando-a mecanicamente com o solo e 
modificando suas propriedades físico-químicas. 



CUTTER SOIL MIXING 

É uma solução considerada  
no envelopamento de solos  
contaminados 



AGRADECIMENTOS 

Agradeço ao Instituto de Engenharia pelo convite feito a mim, através das 
Divisões de Estruturas e de Geotecnia, Mecânica dos Solos e Fundações, 
oferecendo esta oportunidade de compartilhar este conhecimento com todos aqui 
presentes. 
 
 
Agradeço também as empresas:  
 
   TECNOGEO Engenharia e Fundações Ltda 
   STABTECNO Serviços de Engª de Estabilização de Solos Moles Ltda 
   CGC Geotecnia e Construções Ltda 
   DRILLING do Brasil Ltda 
   HUESKER Ltda 
 
 
Pelo material técnico fornecido, colaborando com esta apresentação. 
 
 
 


