
JET GROUNTING 
aspectos construtivos 

- Divisão de Estruturas 

 

- Divisão de Geotecnia, 

Mecânica dos Solos e 

Fundações 



 

A tecnologia de injeção a alta pressão foi desenvolvida originalmente no Japão. 

Por volta de 1965, surgiram as idéias iniciais que posteriormente redundaram em 
técnicas diversas de injeção, hoje conhecidas. Naquela época se empregava jato de 
água a alta velocidade (obtida através de alta pressão) para preparo do solo no 
plantio (agricultura) e em minas de carvão. 

Em 1970 o Engº  NAKANISHI introduziu a técnica que até hoje é conhecida por 
CCP (Chemical Churning Pile). A técnica, na ocasião, consistia em se produzir um 
jato de calda (produtos químicos variados, como silicatos, cimentos, etc.), através 
de uma haste giratória, dotada de movimento de translação, de modo que o 
produto resultante era uma coluna de solo tratado. 

Na mesma época, o Engº YAHIRO introduziu a técnica que ficou conhecida por 
Jet Grouting. Nesse método o jato era unidirecional de modo a formar uma fresta 
no solo, a qual resultaria preenchida por calda. 

Ambos patentearam seus processos e se posicionaram como rivais de modo que 
trataram logo de aperfeiçoar os seus respectivos métodos. 



A função básica da tecnologia do Jet Grouting 
é promover a mistura íntima do solo local com 
a calda de aglomerante que se está injetando 

em alta pressão, em  procedimentos pré-
definidos, com objetivo de se ter controle do 

que se está executando. 

Atualmente no Brasil existem 3 técnicas de Jet Grouting 
em utilização: 
 
. CCP – Inicialmente denominada chemical churning pile 
             e atualmente Cement Churning Pile – utiliza haste 
             simples 
. JG ou JSG – Jumbo Grout ou Jumbo Special Grout – utiliza 
                       haste dupla 
. Column Jet – utiliza haste tripla 



 









 

Pressão da Bomba de Injeção (calda de cimento): 350 
Kg/cm2 a 400 Kg/cm2 

Relação água / cimento – A/C = 1 (normalmente) 

Diâmetro do bico injetor – Ø = 1,8 mm a 3 mm – em 1 ou 2 
unidades 

Velocidade de rotação da haste – de 10 a 20 rpm 

Velocidade de subida da haste – de 3 a 15 min/metro 

Volume de ar comprimido a 7Kg/cm2 - de 365 a 525 pcm 

 

Pré-ruptura hidráulica – poderá ser utilizada quando o solo 
for muito resistente a conformação da coluna que se deseja 
executar 

























 

 

Verticalidade na Perfuração 

 

Parâmetros de Injeção 

 

Diâmetro das Colunas 

 

Resistência do Solo-Cimento 



    É recomendado o controle de verticalidade em função de algumas 
condições da obra, tais como: tipo de maciço (solo/rocha), finalidade 
do tratamento, comprimento das colunas, outros fatores. 

 
    Atualmente existem disponíveis 3 tecnologias que podem ser utilizadas, 

descritas a seguir: 
 
-   Inclinômetro – executado através de pré-furo revestido feito com a    
    mesma haste de execução das colunas; 
-   Pajari Tropari – também executado através de pré-furo revestido feito 

com a mesma haste de execução das colunas; 
-   Aparelho específico fabricado pela Jean Lutz (Drilling Parameters – 

tipo IA1620 / Tigor / etc...), que pode ser acoplado no corpo da 
composição de hastes de perfuração e injeção, permitindo a verificação 
da orientação do furo (X e Y) durante o processo executivo, com o 
inconveniente do custo do aparelho que pode ser perdido, na 
eventualidade de uma haste presa. 

 



Sobre o contrôle dos Parâmetros de Injeção, o 
contratante deverá de maneira extemporânea e 
aleatoria, checar os seguintes itens: 
 

 - Pressão da Bomba 

 - Tempo de Subida da Haste 

 - Rotação da Haste (rpm) 

 - Densidade da Calda (A/C) 

 - Pressão do Ar Comprimido 



 
 Para checar se os parâmetros propostos irão atingir diâmetro 

especificado, a recomendação é a execução de algumas colunas 
teste logo na chegada dos equipamentos à obra. 

 O mais fácil é a execução de colunas com a cota de topo próxima 
à superfície, permitindo o contato visual numa escavação rasa. 
Isto só é possível, se o solo superficial for semelhante àquele em 
que as colunas deverão ser executadas segundo o projeto. 

 No caso de colunas teste mais profundas e até 5,0 m de 
profundidade, onde a verificação do diâmetro só pode ser feito 
por sondagens, os furos deverão ser no mínimo 3, com diâmetro 
de amostrador duplo de 6", posicionados na periferia teórica da 
coluna, numa distribuição em triangulo equilátero (vide próximo 
slide – Esq. 1). Nestes casos deve-se tomar cuidado com desvios 
do furo durante a perfuração. 

 No caso de colunas teste com profundidades acima de 5,0 m, o 
recomendado é a execução de prospecções em grupos de 3 
colunas secantes (conforme esquema do slide a seguir – Esq. 2). 





 
 Após 14 dias da execução das colunas teste, deverão ser extraídos 

Corpos de Prova com sonda rotativa, para posterior ensaio em 
laboratório de ruptura a compressão simples aos 28 dias. 

 Ainda para as colunas teste, deverão ser moldados Corpos de 
Prova com o refluxo proveniente da injeção das colunas que irão 
fornecer CPs extraídos. Coletar refluxo após a execução de pelo 
menos 2,0 m de coluna. 

 A intenção é a de se comparar as resistências entre os CPs 
extraídos e os CPs moldados das mesmas colunas, para se obter 
um fator de correção.  

 Durante a fase de obra, o controle da resistência será feito a partir 
da moldagem de CPs com refluxo de colunas, para ruptura a 
compressão simples aos 14 e 28 dias de cura. 




