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1. RESUMO 

Nos últimos anos, as técnicas para reforço do solo vêm sendo desenvolvidas em 

vários países do mundo, buscando resolver problemas nas construções ligados à 

estabilidade do solo. Estas técnicas vêm apresentando cada vez mais 

aplicabilidades em obras com solos frágeis ou moles. Dentre as várias técnicas de 

melhoria, foi optado pelo estudo do Jet Grouting, como uma solução para a 

estabilização do solo, por ser uma técnica avançada e cada vez mais utilizada, além 

de estar sendo adaptada para cada tipo de mercado. O sistema dentre todas as 

alternativas é a que garante mais rapidez de execução e versatilidade, além de 

garantir estabilidade do solo. Porém, é limitado pelo custo elevado, sendo utilizado 

apenas em situações extremas. Este processo pode ser empregado para tratar 

grande parte dos tipos de solos, independente da composição granulométrica, isento 

de vibrações e manutenção. Será realizado um estudo de caso de uma obra, em 

que o método está sendo aplicado como contenção para a escavação de uma 

estação elevatória de esgoto (EEE), localizada na cidade de Guarujá no estado de 

São Paulo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A melhoria das características geotécnicas do solo é um dos grandes desafios para 

a engenharia e geotecnia. A técnica Jet Grouting, apresenta um avanço dos 

métodos de tratamento e reforço do solo que consiste na injeção de nata de 

cimento, executada através de jatos horizontais e verticais de alta pressão e 

velocidade no subsolo. A utilização de colunas de solo-cimento para a melhoria das 

características geotécnicas de solos moles consiste em uma técnica relativamente 

recente, que tem encontrado nos últimos anos grande aceitação por parte do meio 

técnico em virtude da sua versatilidade e competitividade face a outras soluções 

(MORETTI, 2012, p. 02). O método pode ser empregado em fundações, na 

estabilização de taludes, em escavações, reforço de fundações, na construção de 

túneis, na construção de barragens, na estabilidade de terrenos quaisquer, 

conseguindo em certos casos executar ao mesmo tempo mais do que uma 

finalidade. Pretende-se apresentar uma descrição dos métodos de melhoramento do 

subsolo, a execução e aplicação da técnica e de que forma elas influenciam no perfil 

dos solos. 

 



 
 

3. OBJETIVO 

Analisar os métodos de aplicação e execução do Jet Grouting em solos fracos, e 

descrever o processo de Jet Grouting para reforço do solo, que é principalmente 

indicado para solos moles e provar através de um estudo de caso, que o Jet 

Grouting é a melhor opção para a estabilidade do solo. 

 

4. METODOLOGIA 

Será realizada uma escavação de uma estação elevatória de esgoto (EEE) de 6m 

de profundidade na cidade de Guarujá. Foram executadas colunas para a 

estabilização do solo mole. Para esse estudo de caso, foram utilizadas as normas 

NBR 6122/2010 Projeto e execução de fundações; NBR 6118/2014 Projeto de 

estruturas de concreto - procedimento e a NBR 6484/2001 Solo - sondagens de 

simples reconhecimento com SPT - método de ensaio. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Dentre as técnicas de tratamento de solos, o Jet Grouting é aquele que, devido a 

sua flexibilidade, conheceu a mais rápida difusão em todo o mundo. Pode ser 

aplicado a solos de qualquer composição granulométrica, além de permitir a 

consolidação de um determinado volume de maciço com forma geométrica bem 

definida (CARLETTO, 2009, p. 01). Segundo Croce; Flora; Modoni, (2014) a técnica 

foi desenvolvida no Japão no final da década de 1960. Inicialmente o Jet Grouting 

era visto apenas como uma solução para melhorar as propriedades físicas do solo. 

Com o passar das décadas tornou-se popular em quase o mundo todo, sendo 

utilizado como um material geotécnico fundamental, e sua aplicação passou a ser 

mais diversificada, sendo empregada na estabilidade de terrenos quaisquer. Nos 

últimos anos, esta técnica vem se tornando cada vez mais executada e realizada por 

empresas nacionais, e indicada para todas as situações em que as características 

do terreno tornam difícil a execução dos sistemas tradicionais de injeção e de 

perfuração. O Jet Grouting é uma técnica baseada na injeção de nata de cimento em 

alta velocidade. Os fluidos são injetados por meio de bicos de pequeno diâmetro, 

colocados em um tubo. Na maioria dos casos, os jatos proliferam 

perpendicularmente ao eixo de perfuração adicionando um fenômeno mecânico 

complexo de remodelação e permeação do solo, com remoção parcial do subsolo 

(CROCE; FLORA; MODONI, 2014). O volume tratado normalmente tem uma forma 



 
 

quase cilíndrica que é denominada coluna de injeção a jato. Desde os estágios 

iniciais, o Jet Grouting possui uma variedade de soluções técnicas que aumentam as 

dimensões dos elementos, visando obter colunas regulares e homogêneas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se, através da escavação a ser realizada na obra do estudo de caso, 

localizada na cidade de Guarujá, obter a comprovação que a técnica aplicada é uma 

solução viável para o reforço de solos. 
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