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RESUMO 
 

As estacas são elementos que, uma vez construídos, suscitam sempre dúvidas sobre a 
sua integridade estrutural, uma vez que ficam inacessíveis não sendo possível a sua inspecção 
e, portanto, não sendo fácil proceder à sua reparação onde exibam defeitos. 

A evolução da tecnologia associada aos vários tipos de ensaio actualmente disponíveis 
no mercado para avaliação da integridade das estacas de betão converteram-nos em ferramen-
tas verdadeiramente indispensáveis no controlo da qualidade daqueles elementos. No presente 
artigo, descrevem-se esses ensaios, equipamentos, aplicações, vantagens e desvantagens. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A avaliação do estado físico de uma estaca, nomeadamente a continuidade do material 
constituinte, a secção transversal e o comprimento, tornam-se um desafio. A simples escava-
ção do terreno em redor de uma fundação para se efectuar a inspecção por observação directa 
é muito limitativa pela pequena profundidade que se consegue alcançar, possibilitando apenas 
o exame superficial do corpo da estaca. Outros processos podem envolver carotagens, os 
quais, além de onerosos, podem não atingir a zona afectada, pois a anomalia pode não ocupar 
toda a secção da estaca, mas apenas uma zona mais periférica ou mais central. 

 
 

1. TÉCNICAS DE CONTROLO DE QUALIDADE 

1.1.Ensaio sónico - ensaio de avaliação de integridade 

Atendendo ao facto de os ensaios de carga, descritos mais adiante, serem muito dis-
pendiosos e morosos, é geralmente realizado apenas um número muito reduzido de ensaios 
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em relação à quantidade total de estacas executadas. Assim, desenvolveram-se e têm grande 
aceitação as técnicas não destrutivas de ensaios expeditos que, com equipamento muito ligeiro 
e acessível, podem ser executados em grande número de estacas e com grande rapidez. 

De forma a possibilitar a realização dos mesmos, efectua-se previamente o saneamen-
to da cabeça das estacas. 

O ensaio sónico, tal como o nome indica, baseia-se na característica de propagação de 
uma onda sónica de compressão induzida na cabeça da estaca por uma pancada de pequena 
intensidade (com um martelo de mão de peso inferior a 1 kg), a qual permite detectar even-
tuais descontinuidades na estrutura da estaca, fracturas, bem como a ocorrência de uma signi-
ficativa diminuição de rigidez do meio associada à diminuição acentuada do diâmetro da esta-
ca, avaliando portanto a sua integridade (Fig. 1, à esquerda). No topo da estaca, é fixado um 
acelerómetro que registará a propagação e a reflexão da onda no seu percurso ao longo da 
estaca. Na Fig. 1, ao centro, encontra-se representado o princípio de funcionamento do ensaio. 

Se houver algum impedimento à propagação da onda, serão detectadas as correspon-
dentes variações de velocidade monitorizadas pelo sensor (acelerómetro). 

 

 
Figura 1 – Aplicação de pancada com martelo na cabeça da estaca (à esquerda) 

(www.testconsult.co.uk), esquema do ensaio sónico (ao centro) (adaptado de Newsletter de 
Geotecnia da Mota-Engil, n.º 1, 2006) e equipamento para a execução do ensaio (à direita) 

(www.profound.nl) 
 
J. Santos e R. Mota (2000) descrevem e interpretam os resultados deste ensaio da for-

ma que a seguir se descreve. 
O equipamento necessário consiste num microcomputador portátil com software ade-

quado para o processamento electrónico de sinais, cabos de ligação, pré-amplificadores, ace-
lerómetros e um pequeno martelo (Fig. 1, à direita). O sinal obtido pelo acelerómetro em cada 
impacto é transmitido como input ao aparelho onde é amplificado, convertido para a forma 
digital e processado no computador. 

Com o intuito de preservar todos os detalhes do sinal, em especial as fracas reflexões, 
o circuito de input faz uma selecção automática garantindo a melhor resolução possível. Am-
plifica-se o resultado de forma crescente, aumentando em função do comprimento da estaca, à 
medida que diminui a amplitude do sinal, com a finalidade de compensar o amortecimento da 
energia provocada por fenómenos de atrito estaca - terreno envolvente. A partir do sinal cap-
tado em termos de aceleração, é calculada a velocidade em função do tempo de percurso. 

Os parâmetros de entrada para o programa são o local de ensaio, a designação da esta-
ca de ensaio, o comprimento da estaca e a velocidade de propagação das ondas de compressão 
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no betão. O impacto do martelo na cabeça da estaca origina uma onda de compressão que se 
propaga com uma velocidade de propagação dada pela expressão 1. 

⎟⎟
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ρ
EC

 
onde: C é a velocidade de propagação da onda;  

E é o módulo de elasticidade do betão; 
ρ é a massa volúmica do betão. 
As velocidades de propagação em cubos de betão do tipo corrente, com 5 dias de vida, 

determinadas por ultra-sons, variam de 4000 a 4200 m/s. A onda originada na cabeça da esta-
ca é captada, depois de reflectida no pé da estaca sem descontinuidades, ao fim do tempo T = 
2 L / C, sendo L o comprimento da estaca (Fig. 2, à direita). Durante o ensaio, visualiza-se no 
visor do microcomputador registos de velocidade de vibração em função do tempo de percur-
so (Fig. 2, à esquerda). 

 

   
                                    

Figura 2 – Registo de um ensaio sónico com execução de 3 pancadas (www.profound.nl) (à 
esquerda) e esquema explicativo da imagem obtida no visor (www.civil.ist.utl.pt) (à direita) 

 
Paralelamente ao eixo das abcissas, é apresentada uma escala métrica de profundida-

des, dimensionada em função da velocidade de propagação introduzida. Assim, todas as refle-
xões são localizadas directamente em termos de profundidade. Geralmente, são executadas 
várias pancadas (normalmente três) para a mesma estaca com o objectivo de verificar se os 
resultados são coincidentes, conforme se pode observar na Fig. 2, à direita. 

O tipo de onda de vibração obtido depende se a estaca está a funcionar como flutuante 
(a transmitir as cargas por atrito lateral) ou a trabalhar por ponta (transferindo as acções que 
lhe são aplicadas para uma base bastante rígida). 

Aplicando uma pancada na cabeça da estaca, esta será assim percorrida por uma onda 
de compressão, que irá reflectir-se na sua extremidade inferior, o pé da estaca. Esta onda 
reflectida chegará à cabeça da estaca com a mesma polaridade da onda incidente ou com pola-
ridade inversa, dependendo das características mecânicas do pé da estaca. 

Numa extremidade livre, uma onda de compressão será reflectida como uma onda de 
tracção semelhante. Esta é a situação que se verifica para uma estaca flutuante. A polaridade 
da onda reflectida será, ao nível da cabeça da estaca, igual à da onda de compressão incidente. 

No caso de haver uma base rígida onde descarrega a estaca, esta é percorrida por duas 
ondas idênticas, de compressão ou de tracção, mas em sentidos contrários. Nesta situação, 
uma onda de compressão será reflectida como uma onda de compressão, com a mesma forma 
e amplitude da onda incidente. Corresponde esta condição à estaca estar a trabalhar por ponta 
e a polaridade da onda reflectida será inversa da da onda de compressão incidente. 
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Conhecido o tempo de propagação (T), a determinação da localização da descontinui-
dade em relação à cabeça da estaca é obtida directamente pela expressão 2. 

2
TCL ×

=′
 

Segundo a mesma fonte, a polaridade do sinal reflectido, relativamente à do sinal emi-
tido, dá uma indicação do tipo de onda captada, consequência das condições físicas da estaca. 

Caso exista outra descontinuidade (para além do pé da estaca) entre a cabeça e o pé, 
ela produzirá igualmente uma reflexão que será eventualmente registada antes da reflexão 
final correspondente ao pé da estaca. 

Recebendo-se uma onda reflectida com a mesma polaridade da da onda incidente, isso 
será devido a uma onda de tracção resultante da ocorrência de uma significativa diminuição 
de rigidez do meio, que poderá ser devida a uma fractura, diminuição acentuada do diâmetro 
da estaca, inclusão de terreno no corpo da estaca, entre outros (Figs. 3 e 4). No caso contrário, 
poder-se-á estar na presença de uma base rígida onde descarrega a estaca ou da ocorrência de 
um significativo alargamento do seu fuste, por exemplo. 

 

 
 
 

Figura 3 – Reflexão das ondas sónicas quando há variação de secção da estaca: diminuição (à 
esquerda) e alargamento (à direita) (adaptado de http://geologia.fc.ul.pt) 

 

 
Figura 4 – Reflexão das ondas sónicas quando ocorre a fractura total da estaca (adaptado de 

http://geologia.fc.ul.pt) 
 
O método apresenta as seguintes principais vantagens: 
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 o equipamento é leve, portátil e mobiliza poucos recursos; 
 é o método mais económico de se obter informação sobre a integridade das estacas, 
podendo ser executado em todas as estacas da obra; o seu custo varia entre 12 a 
20 € / ensaio e em boas condições podem realizar-se campanhas de 60 ensaios / dia; 
 pode ser usado para confirmar o comprimento das estacas. 
Segundo R. Mota (2000), as principais anomalias detectáveis com este ensaio são as 

visualizadas na Fig. 5. 
 

 
Figura 5 – Principais anomalias detectáveis pelo ensaio sónico (adaptado de 

http://geologia.fc.ul.pt) 
 

Do ponto de vista das desvantagens e limitações do ensaio, têm-se as seguintes: 
 não detecta variações geométricas da secção se estas ocorrerem gradualmente, nem 
estacas encurvadas; 
 nem sempre os resultados são conclusivos; em situações intermédias com fortes ondu-
lações do fuste (alargamentos e estreitamentos), torna-se bastante mais difícil a inter-
pretação dos registos das ondas; 
 pode apresentar pouca precisão na avaliação da intensidade dos danos e não permite 
detectar pequenas descontinuidades ou irregularidades da estaca ou ainda a alteração 
gradual do betão da estaca; 
 o método mostra-se inadequado para estacas com grandes diâmetros e elevados com-
primentos, devido à perda de resolução com o aumento de diâmetro e do comprimen-
to, associada à perda de energia por atenuação; é por isso indicado para estacas de 
pequeno diâmetro e comprimento até cerca de 30 vezes o diâmetro da estaca. 
No entanto, concluem os autores que o método, pela experiência demonstrada e pelas 

anomalias registadas, constitui uma boa indicação das condições de integridade das estacas. 

Pé da estaca Inclusões na 
estaca 

Fracturas Juntas 

Aumento da 
secção da estaca 

Redução da sec-
ção da estaca 

Alterações no 
solo de fundação 

Alterações no 
betão da estaca 



 

56 Engenharia Civil • UM                             Número 34, 2009 

1.2.Ensaio sónico - método Transient Dynamic Response (TDR) 

Este método foi desenvolvido por Paquet em 1966 para permitir o controlo de quali-
dade do grande número de estacas utilizadas na França. Nessa altura, um pesado vibrador de 
25 kg era utilizado para produzir a excitação da estaca numa gama de frequências. A evolução 
do método permitiu concluir, em 1982, que resultados idênticos podiam ser obtidos com a 
aplicação de um impulso na cabeça da estaca através de um martelo instrumentado. 

Actualmente, o método TDR utiliza um equipamento semelhante ao do ensaio ante-
riormente descrito, porém interpreta os sinais no domínio da frequência e da amplitude de 
resposta de uma estaca (Fig. 6). 
 

  
Figura 6 – Equipamento utilizado no ensaio TDR (à esquerda) e pormenor do sensor de velo-

cidade (à direita) (www.testconsult.co.uk) 
 

A Testconsult (www.testconsult.co.uk) descreve a metodologia de execução deste 
ensaio do seguinte modo. 

Após se certificar de que a cabeça da estaca está isenta de material solto ou de má qua-
lidade, um sensor de velocidade é colocado na periferia da estaca. O ensaio consiste na apli-
cação de uma pancada axial na cabeça da estaca com um martelo de mão munido de um 
transdutor de força. A resposta é medida em simultâneo com o sensor de velocidade. Força e 
velocidade são digitalmente processados e podem ser instantaneamente convertidos em fre-
quência utilizando a Transformada de Fourier, obtendo-se um ficheiro para análise. A fre-
quências elevadas são detectadas as harmónicas de ressonância da estaca, enquanto que a bai-
xas frequências a resposta é geralmente linear permitindo a medição da rigidez dinâmica da 
cabeça da estaca. O esquema de funcionamento do ensaio encontra-se representado na Fig. 7. 

 

 
Figura 7 – Princípio de funcionamento do ensaio (www.testconsult.co.uk) 
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O ensaio permite a obtenção de três parâmetros: 
1. Comprimento da estaca - calculado através da distância entre os picos de ressonân-
cia produzidos pelo pé da estaca ou por irregularidades ao longo do fuste (Fig. 8). 
No caso de existirem alterações na secção, fracturas, zonas de betão de má qualidade, 

a ressonância deverá ocorrer a estes níveis, resultando num comprimento de medição inferior 
ao comprimento total da estaca, que pode ser calculado pela expressão 3. 

df
CL

2
=

 
onde: C é a velocidade de propagação da onda longitudinal no betão; 

df é a distância entre os dois picos de ressonância. 
 

 
Figura 8 – Curva de resposta típica de um ensaio TDR (www.testconsult.co.uk) 

 
2. Rigidez dinâmica da cabeça da estaca - é medida a baixas frequências, é propor-

cional ao declive inicial da curva e é dada pela expressão 4. 

Fm
V
fmE π2´=

 
onde: 

Fm
V  é a mobilidade (inverso da impedância); 

fm é a frequência no ponto da medição. 
 

3. Mobilidade (inverso da impedância) – a densidade do betão ou, inversamente, a 
área da secção transversal da estaca (se a resistência do betão for conhecida) pode 
ser calculada através da mobilidade N, da altura principal da ressonância da curva 
através da expressão 5. 

CAFm
VN

ρ
1

==
 

onde: ρ é a densidade do betão; 
C é a velocidade de propagação da onda longitudinal no betão; 
A é a área da secção transversal da estaca. 
 
É um método expedito para a avaliação da integridade de estacas de betão, moldadas 

ou pré-fabricadas, a análise de resultados ocorre no próprio local da obra e permite confirmar 
o comprimento da fundação e a profundidade a que ocorrem eventuais defeitos. O software 
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que usa permite analisar as variações da secção da estaca, simular a influência das condições 
geotécnicas na verificação dos fustes e efectuar a previsão dos resultados antes da construção. 

Contudo, o método apresenta as limitações que a seguir se descrevem: 
 em estacas muito compridas (com relação comprimento / diâmetro superior a 30) a 
profundidade a que o método consegue assegurar a continuidade da estaca ou a inte-
gridade do seu fuste é limitada; neste caso, a reflexão no pé da estaca pode não ser 
detectada; igualmente, as irregularidades mais profundas do fuste são mais difíceis de 
detectar do que as mais superficiais; 
 alterações na secção da estaca inferiores a 10% não são normalmente detectadas; no 
caso de múltiplas irregularidades no corpo da estaca, o método normalmente localiza 
apenas a primeira, apesar de, no caso de fracturas horizontais e fechadas, próximas da 
cabeça da estaca, ser, por vezes, possível detectar continuidade abaixo da fractura; 
 é frequentemente difícil distinguir entre um alargamento e uma redução da secção. 

1.3.Carotagem (core drilling) 

Por vezes a incerteza nos resultados obtidos com os métodos anteriores obriga à veri-
ficação do estado da estaca através da obtenção de testemunhos por meio de carotes. Consiste 
num método tradicional de verificação de integridade cuja eficiência depende da coincidência 
da passagem da broca pela região do dano, principalmente em estacas de grandes diâmetros 
onde a amostra recolhida pode não ser demonstrativa do verdadeiro estado da estaca. Na Fig. 
9, à esquerda, encontram-se os equipamentos habitualmente utilizados. 

Assim, é feita uma carotagem a todo o comprimento da estaca e analisam-se as amos-
tras recolhidas em termos da qualidade do betão ou se existe alguma descontinuidade no cor-
po da estaca (Fig. 9, à direita). 

 

   
Figura 9 – Carotagem de estacas: à esquerda, equipamentos (http://www2.ufp.pt/~jguerra/) e, 
à direita, dois exemplos de carotes obtidas em estacas, um em bom estado e outro inaceitável 

(www.fhwa.dot.gov/infrastructure/tccc/tutorial/shafts/fhcha10.htm) 
 

Por fim, efectua-se a selagem do furo deixado pela carote com calda de cimento, 
introduzida por gravidade ou injectada, caso a estaca apresente um resultado satisfatório. 

Caso se verifique que o corpo da estaca apresenta deformações, faz-se uma injecção 
sob pressão de forma a preencher a zona deteriorada, garantir a homogeneização e a continui-
dade do troço com problemas estruturais. Refira-se, a título indicativo, que uma carotagem 
com 80 mm de diâmetro custa cerca de 280 € / m. 
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1.4.Método do campo induzido (induction field) 

O método do campo induzido é utilizado para determinar a profundidade e a continui-
dade da armadura da estaca. Na Fig. 10, pode observar-se um esquema deste ensaio. 

Consiste num dispositivo eléctrico que se baseia na detecção do campo magnético de 
resposta a uma corrente oscilatória aplicada na armadura da estaca. 

Um sensor é colocado num furo executado próximo da estaca, revestido com um tubo 
de PVC, que detecta a variação na intensidade do campo magnético com a profundidade. Um 
eléctrodo é colocado a alguma distância da estaca. A corrente oscilatória flúi entre os dois 
eléctrodos. Ao longo do comprimento da estaca, a intensidade do campo magnético deve de 
ser bastante elevada, enquanto que abaixo do pé da estaca decresce subitamente para um valor 
correspondente à condutividade residual dos materiais geotécnicos. Esta alteração é usada 
para determinar o comprimento da estaca sendo para isso necessário que o seu comprimento 
coincida com o comprimento da armadura. 
 

 
Figura 10 – Método do campo induzido 

(www.cflhd.govagmengApplicationsBridgeSystemSubstructure212BoreholeNondestMethods
.htm) 

1.5. Método com radar (borehole radar) 

O método utiliza um transmissor de radar introduzido num furo, executado paralela-
mente à fundação e revestido por um tubo de PVC, para determinar o seu comprimento e a 
sua geometria, conforme se pode observar na Fig. 11. 
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Figura 11 – Método com radar (www.cflhd.govagmengApplicationsBridgeSystem Substruc-

ture212BoreholeNondestMethods.htm) 
 
O transmissor emite ondas de radar ao solo envolvente enquanto que um receptor cap-

ta as reflexões das mesmas quando estas encontram uma superfície com diferentes proprieda-
des dieléctricas. O sinal é reflectido ao longo de todo o fuste da estaca. Não existirão refle-
xões abaixo do pé da estaca, excepto as provenientes das condições geológicas. Assim, a alte-
ração na reflexão dos sinais permite localizar a profundidade a que se encontra a fundação. 

As ondas de radar são bastante influenciadas pelas propriedades dieléctricas e de con-
dutividade eléctrica do meio geológico onde circulam, sendo mais atenuadas na presença de 
materiais mais condutivos. Por essa razão, é vantajoso fazer-se o furo tão próximo quanto 
possível da estaca. 

1.6.Método sísmico paralelo (parallel seismic) 

Este método foi desenvolvido em França, em meados dos anos 70, com o objectivo 
principal de determinar a integridade de estacas em estruturas já existentes. 

Requer que seja escavado um furo de sondagem (com 5 a 10 cm de diâmetro) adjacen-
te à estaca a ser testada (de preferência até 1,5 m de distância), com profundidade um pouco 
maior do que a prevista para a mesma (3 a 5 m abaixo da profundidade prevista para a estaca). 

Um tubo com a extremidade inferior obturada é introduzido no furo e posteriormente 
cheio com água. Um sensor especial (hidrofone ou geofone) é descido até ao fim do tubo e 
levantado em incrementos de comprimento fixos até à superfície, à medida que a estrutura é 
solicitada através do impacto com um martelo de mão. No caso do uso do geofone, o tubo não 
se enche com água. O hidrofone (ou geofone) regista as ondas de compressão, geradas pelos 
impactos, que descem ao longo da estrutura. O tempo decorrido entre a pancada e a recepção 
do sinal pelo hidrofone é medido para cada incremento e a variação deste tempo com o com-
primento é determinada. Esta variação será linear, a menos que a onda tenha que atravessar 
algum defeito ou quando o final da estaca é alcançado. Na Fig. 12, representa-se o esquema 
da execução deste ensaio. 
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Figura 12 – Método sísmico paralelo (www.cflhd.govagmengApplicationsBridgeSystem 

Substructure212BoreholeNondestMethods.htm) 
O método pode ser usado, com grande precisão, na avaliação do comprimento da fun-

dação ou para detectar as maiores anomalias no seu interior. 
Pode ser efectuado quando a cabeça da estaca não está acessível, uma vez que a pan-

cada pode ser aplicada em qualquer parte visível da estrutura desde que interligada com a 
fundação, e quando as estacas são tão compridas que inviabilizam os métodos sónicos. O 
rigor do método é bastante influenciado pela proximidade do furo em relação à estaca, dado 
que maiores afastamentos causam maior incerteza na interpretação dos resultados do ensaio. 

1.7.Ensaio de cross-hole (método das diagrafias sónicas) 

Como referido, a tendência actual tem contemplado o desenvolvimento de métodos 
indirectos, não destrutivos, que se baseiam na emissão e recepção de ondas sonoras para a 
análise da integridade das estacas. É o caso do ensaio sónico já descrito e do ensaio de 
cross-hole (Cross-hole Sonic Logging - CSL), tecnologia recentemente disponibilizada no 
mercado nacional, cujo objectivo é o de identificar os defeitos no corpo da estaca, localizan-
do-os e quantificando a sua extensão, através de uma interpretação objectiva de resultados. 

Pretende-se, com o ensaio de cross-hole, a verificação da qualidade do betão de forma 
contínua em todo o fuste da estaca. A tecnologia envolve a emissão de impulsos eléctricos 
que são convertidos em ondas ultra-sónicas através de uma sonda transmissora. Uma sonda 
receptora capta essas ondas que serão novamente convertidas em sinais eléctricos (Fig. 13). 

J. Santos e R. Mota (2000) indicam o equipamento requerido para a execução do 
ensaio como sendo constituído por um osciloscópio, uma impressora, um gerador de impul-
sos, uma roldana com dispositivo electrónico para controlo da velocidade de ascensão, uma 
sonda emissora e duas sondas receptoras (uma normal e outra com amplificação), conforme 
mostrado na Fig. 13, à direita. Para garantir um varrimento completo do interior do fuste, são 
utilizados tubos com diâmetro interno compreendido entre 35 e 60 mm, dispostos em círculo 
(geralmente um tubo por cada 25 a 30 cm de diâmetro), posicionados na proximidade da peri-
feria da estaca e ao longo de todo o seu comprimento. 
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Figura 13 – Esquema do ensaio de cross-hole (à esquerda) (adaptado de http://geologia.fc.ul.pt) 

e equipamento para o ensaio de cross-hole (à direita) (http://geologia.fc.ul.pt) 
 

Segundo aqueles autores, o número de tubos varia com o diâmetro da estaca do 
seguinte modo: 

 Ø < 600 mm, 2 tubos; 
 600 mm ≤ Ø < 1200 mm, 3 tubos dispostos segundo um ângulo de 120º; 
 Ø ≥ 1200 m, no mínimo 4 tubos. 

As sondas transmissora e receptora são posicionadas no interior de tubos preenchidos 
com água incorporados na estaca, os quais podem ser em PVC ou, preferencialmente, metáli-
cos para melhor aderência betão - tubo, usualmente fixados à armadura, antes da betonagem 
(Fig. 14). As sondas são instaladas na parte inferior dos tubos junto à base da estrutura, regu-
lando-se os cabos de modo a que fiquem posicionadas no plano horizontal. 

 
Figura 14 – Tubos ao longo da estaca (à esquerda), secção com a disposição dos tubos (ao 

centro, em cima), registo com detecção de defeitos (ao centro, em baixo) e fixação dos tubos à 
armadura (à esquerda) 
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Seguidamente, efectuam-se as regulações, calibrações e os necessários ajustamentos 

nos equipamentos, após o que se pode iniciar a subida das sondas nos tubos. Estas percorrem 
simultaneamente a estaca em movimento ascendente (mediante o accionamento dos cabos), a 
uma velocidade constante de 15, 30 ou 60 cm/s, de acordo com a escala vertical escolhida - 
0,5, 1 ou 2 m por divisão, respectivamente - registando-se continuamente a profundidade e o 
tempo decorrido entre a emissão do impulso e a sua chegada no receptor, após passar pelo 
betão existente entre os dois tubos, bem como a energia do sinal recebido. 

O sinal recebido é transmitido a um osciloscópio que o memoriza e a diagrafia do 
elemento investigado é impressa em papel à medida que as sondas vão ascendendo. A trans-
missão do sinal sónico entre o emissor e o receptor é contínua permitindo deste modo avaliar 
as variações na velocidade de propagação das ondas sónicas ao longo de todo o fuste da esta-
ca. Num betão homogéneo, a velocidade do som é constante e da ordem de 4000 a 4200 m/s. 

O fundamento teórico do método baseia-se, segundo J. Santos e R. Mota (2000), no 
facto de a velocidade c de propagação das ondas de compressão no betão, entre sondas colo-
cadas em dois tubos separados de uma distância L, poder ser dada pela expressão: 

c = L/t 
sendo t o tempo de percurso entre as sondas. 
Se se considerar que o betão é um meio isotrópico e elástico para o caso das ondas 

sónicas, pode relacionar-se o tempo de percurso entre as duas sondas, com a densidade ρ e as 
constantes elásticas do meio E (módulo de elasticidade) e ν (coeficiente de Poisson) através 
da seguinte expressão 7. 
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Considerando que os tubos se encontram na vertical, a distância L mantém-se constan-
te, pelo que o tempo t e, consequentemente, a velocidade de propagação das ondas sónicas no 
meio, dependerão apenas das propriedades do meio. 

O ensaio é repetido várias vezes, seleccionando-se novas combinações entre pares de 
tubos, conforme mostrado na Fig. 15, à esquerda, possibilitando o mapeamento de eventuais 
defeitos em novas zonas da estaca, em todo o seu comprimento e podendo visualizar-se os 
resultados em duas ou três dimensões. Os sinais captados são tratados com software adequa-
do, sendo a interpretação baseada no facto de a presença de material defeituoso no corpo da 
estaca retardar ou impedir a chegada do sinal emitido. 

                       
Figura 15 – Combinações possíveis entre os tubos de ensaio (à esquerda) 

(http://geologia.fc.ul.pt) e influência dos defeitos na transmissão do sinal (à direita) (adaptado 
de http://www.wsdot.wa.gov/biz/mats/Geotech/dst.htm) 
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Outros factores podem também causar um atraso na chegada do impulso ultra-sónico, 
tais como inclusões de solo ou de lama bentonítica, betão de baixa qualidade, existência de 
vazios, entre outros (Fig. 15, à direita). Estes factores conduzem a uma diminuição da energia 
do sinal transmitido, pelo que este dado é também monitorizado. À profundidade a que ocorre 
uma anomalia pode ser efectuada uma inspecção mais detalhada com outra escala vertical ou 
com as sondas colocadas a níveis diferentes. Terminado o ensaio, faz-se o preenchimento dos 
tubos com uma injecção de calda de cimento. 

Além do mencionado, J. Santos e R. Mota (2000) referem ainda as seguintes regras a 
observar neste ensaio: 

 os tubos devem ser unidos obrigatoriamente com juntas de rosca; em caso algum 
devem as ligações ser efectuadas com recurso à soldadura, dado que não asseguram 
uma boa continuidade linear da investigação, podendo provocar obstáculos internos à 
livre passagem das sondas e, eventualmente, a sua perda; 
 os tubos devem ser bem limpos de qualquer gordura, que pode produzir problemas de 
aderência tubo / betão; uma má ligação entre o tubo e o betão origina uma atenuação 
nas ondas sonoras, provocando no registo uma variação do tempo de propagação e da 
amplitude, que podem ser interpretados como indício da presença de uma anomalia na 
estrutura; 
 os tubos devem ser cheios com água algumas horas antes do ensaio; 
 os tubos devem ser obturados no seu extremo inferior com uma tampa metálica rosca-
da, para evitar a ascensão de sedimentos ou betão; para evitar que algo caia no interior 
dos tubos, obstruindo-os e inviabilizando assim o ensaio, o seu extremo superior deve 
ser tapado provisoriamente; 
 para facilitar a colocação das sondas no mesmo plano horizontal e evitar a queda de 
material para o interior dos tubos no decorrer do ensaio, estes devem encontrar-se no 
mínimo 0,5 m acima da cabeça da estaca; 
 a cabeça da estaca não deverá ser saneada, dado que essa acção poderá danificar os 
tubos e fazer descolar o betão dos tubos; 
 os tubos devem encontrar-se paralelos, verticais, igualmente espaçados, bem fixos à 
armadura e sem quaisquer obstruções; 
 a idade mínima do betão para que o ensaio se possa realizar em boas condições é de 3 
dias. 
Em termos gerais, considera-se que se está perante uma anomalia acústica significativa 

quando a velocidade média teórica da propagação das ondas sónicas se reduz em mais de 20% 
ou, inversamente, quando o tempo de percurso aumenta em mais de 20%. Os valores obtidos 
partem do pressuposto de que se verifica a verticalidade e a igualdade de espaçamento entre 
os tubos ao longo da estaca. 

Contudo, o método apresenta as seguintes desvantagens: 
 não detecta as anomalias situadas fora das zonas atravessadas pelas ondas (Fig. 16); 

 
Figura 16 – Defeitos não detectáveis pelo ensaio (adaptado de http://geologia.fc.ul.pt) 
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 é moroso face ao vulgar ensaio sónico; uma estaca equipada com 6 tubos demora cerca 
de 1 hora, com 4 tubos requer cerca de 45 minutos e com 3 tubos cerca de 20 minutos; 
 determinada anomalia acústica pode ter mais do que uma origem sendo, nesse caso, 
necessário cruzar os resultados do ensaio com informações sobre o processo construti-
vo da estaca, investigação directa por sondagem ao corpo da estaca ou por inspecção 
visual, caso a profundidade em que ocorra a anomalia o permita. 
Pela objectividade dos resultados, conclui-se que se trata de um bom contributo para a 

melhoria dos processos de controlo de qualidade das estacas. Os ensaios realizados com o 
método de diagrafia sónica devem ser realizados no início da construção de uma estrutura 
para eventuais correcções nas condições de execução da obra. 

O custo de uma campanha de 5 a 6 estacas, equipadas com 4 tubos de ensaio, ou 8 a 
10 estacas equipadas com 3 tubos é na ordem de 1400 €, incluindo a nota técnica, mas 
excluindo o fornecimento dos tubos. 

1.8.Método radioactivo - Gamma-gamma density logging (GGL) 

Utilizado nos EUA, é considerado um dos ensaios não destrutivos mais rigorosos na 
detecção de imperfeições nas estacas moldadas, onde variações significativas na densidade 
média registada nos ensaios GGL são indicativas da presença de anomalias ou intrusões de 
solo no material da estaca envolvente ao tubo de inspecção num raio de 18 cm. 

Em www.dot.ca.gov/hq/esc/geotech/ft/gamma.htm, este ensaio é descrito da seguinte 
forma: o ensaio GGL consiste numa fonte radioactiva e num detector de fotões gama separa-
dos por um material de protecção descidos e içados no interior de tubos de inspecção em PVC 
colocados no interior da armadura em número suficiente que permita uma leitura representati-
va da qualidade da estaca que garanta o cumprimento das especificações pretendidas (Fig. 17, 
à esquerda). As estacas contêm aproximadamente um tubo de inspecção por cada 0,3 m de 
diâmetro da estaca. Os fotões gama são emitidos da fonte radioactiva e a taxa a que chegam 
ao detector é registada. Quanto mais denso o material entre a fonte e o detector, maior número 
de partículas gama são retidas pelo material e, por consequência, menor será a sua quantidade 
reflectida e registada no detector. 

O GGL avalia a homogeneidade da densidade média do betão em redor dos tubos de 
inspecção. Estacas íntegras registam uma razoável uniformidade nessa densidade se o mate-
rial na vizinhança dos tubos de inspecção se apresentar são e de características consistentes. 
Na Fig. 17, à direita, a escavação superficial revelou a presença de armaduras sem o recobri-
mento adequado, corroborando as variações de densidade observadas no registo onde o pro-
blema foi denunciado. 

  
Figura 17 – Ensaio GGL: instalação do equipamento de ensaio dentro dos tubos, à esquerda 
(www.dot.ca.gov) e, à direita, um registo de densidades correlacionado com as anomalias 

observadas (www.cflhd.gov/agm/engApplications) 
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O GGL não avalia a resistência do betão da estaca. Contudo, sempre que o ensaio 
revela uma certa uniformidade, tem-se a garantia de que o betão tem a resistência pretendida. 

As limitações do ensaio GGL estão associadas com o facto de não detectar alargamen-
tos na secção da estaca, requerer procedimentos especiais no manuseio das fontes radioactivas 
e identificar a existência e a profundidade a que a anomalia ocorre, mas não a sua extensão 
para o interior do fuste. 

O tempo dispendido na realização de cada ensaio depende da envergadura da estaca. 
Por exemplo, uma estaca com 1,8 m de diâmetro e 30 m de comprimento requer aproximada-
mente 2 horas para a condução do ensaio, excluindo o tempo necessário para a sua análise. 

Comparação do ensaio GGL com o de cross-hole 
Existem algumas semelhanças entre o ensaio GGL e o de cross-hole, nomeadamente 

por ambos inspeccionarem a homogeneidade do betão da estaca e utilizarem tubos inseridos 
no seu interior. No entanto, não produzem resultados semelhantes. Em primeiro lugar, 
enquanto que o GGL detecta as anomalias localizadas em redor dos tubos de inspecção (a taxa 
de anomalias detectáveis com o GGL é de 18%), o de cross-hole detecta as anomalias entre 
pares de tubos, ou seja, enquanto o GGL inspecciona o perímetro da estaca, onde grande parte 
das anomalias tem tendência para ocorrer, o ensaio de cross-hole avalia a sua zona central. 
Portanto, os resultados de ambos devem ser considerados complementares. 

Contrariamente ao ensaio GGL, o de cross-hole produz resultados distintos em função 
do intervalo de tempo decorrido entre a execução da estaca a sua realização. O ensaio GGL 
não requer tempo de espera mínimo para a sua realização, decorre em tubos de PVC, mais 
económicos do que os metálicos onde, preferencialmente, se deve realizar o ensaio de 
cross-hole e não é afectado por problemas de aderência entre o tubo e o betão. 

As empresas que executam os dois tipos de ensaio recomendam que, numa primeira 
fase, se execute um conjunto de ensaios GGL. No caso da suspeita de alguma anomalia, então 
deve executar-se uma campanha adicional de ensaios de cross-hole que permita identificar 
melhor a grandeza, a forma e o tipo da anomalia detectada. 

1.9.Ensaio de carga estático 

São tantos os factores que podem influenciar a capacidade de carga de uma estaca que 
se torna importante ajuizar, com algum grau de confiança, qual a grandeza da carga que pode 
provocar o assentamento de uma estaca isolada no solo de fundação. 

Os factores que contribuem para a incerteza quanto ao desempenho destes elementos 
são sobretudo a heterogeneidade do solo de fundação, o binómio solo de fundação - estaca e o 
grau de controlo empregue durante a execução em obra. 

Os ensaios de carga são fundamentais para as decisões finais sobre a capacidade de 
carga resistente última das estacas. Trata-se de um ensaio que é quase sempre executado 
durante a fase da obra (muito raramente em fase de projecto), que permite avaliar as contri-
buições das resistências lateral e de ponta e conduzir a um dimensionamento mais racional. 

Os meios envolvidos na sua realização tornam o custo elevado. Este custo é tanto mais 
elevado quanto maior for o diâmetro da estaca a ensaiar, uma vez que envolve a construção de 
uma estrutura de aplicação de uma carga controlada (através de macaco hidráulico e células 
de carga) que actua sobre um sistema de reacção normalmente composto por uma estrutura 
metálica e estacas de reacção (Fig. 18) ou sobre um sistema de ancoragens ao solo. 

Um ensaio de carga em estacas de Ø 1200 mm, incluindo a estrutura metálica de reac-
ção, o relatório, as estacas de reacção, a estaca a ensaiar e os maciços de encabeçamento, pode 
custar cerca de 50000 €, enquanto que, numa estaca de Ø 600 mm, o seu custo total ainda 
pode rondar os 20000 €. 
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Figura 18 – Dispositivo para a realização do ensaio de carga estático (J. Santos, 2005) 

 
Em estacas de grande diâmetro pode mesmo ser inviável a sua realização. Neste caso, 

segundo o Eurocódigo 7 (1999), as estacas a ensaiar podem ser de menor diâmetro desde que: 
 a relação de diâmetros entre as estacas do ensaio e as definitivas não seja inferior a 0,5; 
 as estacas a ensaiar sejam construídas e instaladas por processos idênticos às estacas 
definitivas; 
 as estacas de ensaio sejam devidamente instrumentadas para que, a partir das medições 
efectuadas, seja possível aferir separadamente as resistências de ponta e lateral. 
Se bem que dispendiosos e capazes de conduzirem a alguma perturbação ao desenrolar 

dos trabalhos, os ensaios de carga devem ser sempre executados em obras cuja dimensão e 
rigor na aferição do comportamento mecânico da interacção estaca - solo o justifique, nomea-
damente quanto à resistência das estacas, aos assentamentos e ainda para avaliar a adequação 
do método construtivo, qualquer que seja o método adoptado e por maior que seja a confiança 
que este inspire. 

O facto de ser um ensaio muito dispendioso leva a que, normalmente, se realize apenas 
uma unidade. Por isso, coloca-se em dúvida se o resultado desse ensaio pode ser extrapolado 
para as restantes estacas, atendendo às irregularidades que ocorrem na execução das estacas, 
às variações da natureza do terreno e outros factores. Em geral, recomenda-se a utilização de 
outras técnicas de ensaio complementares. 

Propõe o Eurocódigo 7 (1999) que, fazendo-se apenas um ensaio, este se faça na esta-
ca onde se prevê existirem as piores condições de fundação. No caso de se efectuar mais do 
que um ensaio, as estacas a ensaiar deverão localizar-se de modo a que o terreno onde estão 
inseridas represente as condições gerais do terreno de fundação, sendo que uma delas deverá 
localizar-se onde se prevê existirem as piores condições de fundação. 

De entre as sete técnicas mencionadas na norma ASTM D1143 para a realização do 
ensaio de carga axial sobre estacas, as que mais vulgarmente se utilizam são as seguintes: 

 ensaio com taxa de penetração constante (CRP - constant rate of penetration); 
 ensaio por patamares crescentes de carga (ML - maintained load). 

 

  
Figura 19 – Sistema de aplicação da carga com macaco hidráulico (J. Santos, 2005) 
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Aplica-se a carga por intermédio de um macaco hidráulico colocado sobre o maciço de 

encabeçamento obtendo-se a reacção na estrutura metálica encastrada em dois maciços de 
reacção em betão armado fundados sobre estacas que funcionarão à tracção (Fig. 19). Na 
cabeça da estaca, a carga é medida através de uma célula de carga de pressão total ligada a 
uma unidade de leitura portátil onde se visualiza o valor da carga em kN. 

O resultado obtido é uma curva do tipo carga - assentamento que fornece o resultado 
pretendido: assentamento da estaca em função das cargas aplicadas. Os dados obtidos permi-
tem assegurar a capacidade de carga da estaca ensaiada podendo conduzir a uma optimização 
de projecto quando realizado antes do início efectivo da obra. 

Caso se faça a sua instrumentação em profundidade, pode ainda avaliar-se o atrito late-
ral, a carga e o deslocamento de ponta da estaca, sendo habitual colocarem-se pares de exten-
sómetros de corda vibrante distribuídos segundo o eixo da estaca. 

No caso de se pretender efectuar um teste à capacidade de resistência da estaca a for-
ças horizontais, pode efectuar-se um ensaio de carga horizontal. Para tal, a aplicação da carga 
pode ser feita recorrendo-se a um macaco com a capacidade adequada à carga horizontal que 
se pretende aplicar, o qual puxa tirantes de pré-esforço. Os deslocamentos horizontais são 
medidos através de um inclinómetro. No maciço de encabeçamento, colocam-se deflectóme-
tros que registam os movimentos do próprio maciço (deslocamento e rotação). Se forem insta-
lados extensómetros ao longo da estaca, podem ainda ser medidos os deslocamentos horizon-
tais no seu comprimento. 

A grande vantagem deste método é a de efectuar a simulação do carregamento de uma 
estrutura, na sua verdadeira grandeza, observando-se a resposta da fundação a esse carrega-
mento. Por outro lado, a grande desvantagem reside na grandeza do dispositivo a montar 
(estacas dos maciços de reacção, maciços e estrutura metálica de reacção, sistema de aplica-
ção da carga e outros) cuja montagem consome tempo e consideráveis recursos financeiros. 

Método bi-direccional (célula de Osterberg) 
Este sistema envolve a colocação de uma ou mais células perdidas, na base da estaca 

ou ao longo do seu fuste, durante a operação de construção (Fig. 20). 

  
Figura 20 – Célula de Osterberg instalada na armadura (à esquerda), modelo de funcionamen-

to do sistema (ao centro) e esquema de célula instalada no fuste (à direita) (Federation of 
Piling Specialists, 2006) 
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Durante o ensaio, a célula expande-se hidraulicamente fazendo com que a parte supe-

rior da estaca reaja contra a parte inferior. Quando a célula se encontra instalada na base da 
estaca, a reacção é dada pelo solo de fundação (Fig. 20, ao centro). Podem utilizar-se mais do 
que uma célula para testar as diferentes secções da estaca (Fig. 20, à direita). 

No entanto, deverá existir resistência suficiente da secção da estaca acima da célula 
para que se desenvolva a reacção necessária que impeça a extracção da estaca. 

A carga é quantificada pela medição da pressão hidráulica exercida na estaca. Podem 
instalar-se extensómetros na armadura para a medição dos deslocamentos. 

1.10. Ensaio de carga dinâmico 
 
O ensaio de carga dinâmico difere do ensaio de carga estático pelo facto de o carrega-

mento ser aplicado dinamicamente no topo da estaca através de um impacto com um sistema 
de percussão adequado. 

O Eurocódigo 7 (1999) refere, a propósito da possibilidade de se utilizarem os resulta-
dos dos ensaios de carga dinâmicos no dimensionamento das estacas, a condição de se ter rea-
lizado um programa adequado de caracterização do terreno e o método de ensaio ter sido cali-
brado em relação a ensaios de carga estáticos efectuados sobre estacas do mesmo tipo, com 
secção e comprimento semelhantes e em condições de terreno comparáveis. 

O ensaio é baseado nos fundamentos da teoria da propagação da onda. Quando a esta-
ca é actuada por uma carga dinâmica axial, gera-se uma onda que se propaga a uma velocida-
de constante e depende apenas das características do meio (material da estaca). Neste ensaio, 
registam-se os sinais da força e velocidade para cada impacto com o equipamento PDA (Pile 
Driving Analyser). Segundo J. Santos e R. Mota (2000), é possível demonstrar que as resis-
tências de ponta e lateral podem ser avaliadas a partir das medições da força e da velocidade 
total em cada ponto da estaca. 

A execução do ensaio em estacas moldadas in situ requer a montagem de um sistema 
complementar para a aplicação do impacto. Os sensores devem ser instalados no fuste da 
estaca e consistem de dois tipos: extensómetros e acelerómetros (Fig. 21). 

Para a medição da força, são usados extensómetros eléctricos embutidos numa placa 
metálica previamente calibrada, para obter a força proporcional à extensão sofrida no material 
da estaca durante o impacto. Os acelerómetros permitem obter a velocidade por integração no 
tempo do sinal obtido. Os sinais eléctricos obtidos pelo impacto são tratados pelo sistema de 
processamento de dados PDA, o qual através do programa CAPWAP (Case Pile Wave Analy-
sis Program), avalia a resistência mobilizada e a sua distribuição em profundidade. 

Segundo aqueles autores, nesta análise, a velocidade obtida por integração da acelera-
ção medida é introduzida como um dado. Resolvendo a equação de onda, a força calculada é 
comparada com a força medida no topo da estaca. A solução final é obtida iterativamente 
atribuindo-se valores para os parâmetros do solo e da estaca até haver uma certa concordância 
entre as curvas de força e de velocidade medidas com as respectivas curvas calculadas. 

Ensaio de carga dinâmico em estacas pré-fabricadas 
Neste tipo de elementos, executam-se ensaios dinâmicos de cravação baseados na teo-

ria da propagação de onda de tensão ao longo da estaca produzida como consequência do 
impacto recebido durante a cravação no terreno. Numa primeira fase, efectua-se a monitoriza-
ção das acelerações e deformações induzidas pela cravação através da instrumentação da esta-
caria com acelerómetros piezoeléctricos e extensómetros (Fig. 21). 

 



 

70 Engenharia Civil • UM                             Número 34, 2009 

  
Figura 21 – Realização do ensaio dinâmico em estacas pré-fabricadas (à esquerda) e extensó-
metro e acelerómetro fixados à superfície da estaca (à direita) (Federation of Piling Specia-

lists, 2006) 
 
T. Nogueira Simões (2000) refere que, através do método CASE (PDA), com base nos 

registos efectuados em obra, este sistema de análise dinâmica permite: 
 determinar a capacidade de carga da estaca; 
 controlar a integridade estrutural; 
 controlar a possível existência de tracções durante a cravação; 
 determinar a energia de cravação. 

O método CASE baseia-se no registo e processamento dos sinais emitidos pelos trans-
dutores num Analisador Electrónico de Cravação. 

A resistência total à cravação é obtida pelos registos da força e aceleração medidos na 
cabeça da estaca, a qual permite determinar a componente estática da resistência do solo ou a 
capacidade resistente da estaca. Aqueles registos permitem ainda determinar a quantidade de 
tracções e compressões resultantes da cravação, o estado estrutural da estaca e o rendimento 
obtido com o sistema de cravação adoptado. O tratamento dos dados por software adequado 
(CAPWAP) permite determinar as parcelas de resistência lateral e de ponta da estaca com a 
obtenção da distribuição da carga ao longo da mesma, além de que define ainda a curva verti-
cal de assentamentos por cada estaca analisada. 

Além das informações obtidas com o ensaio, enumeram-se ainda as seguintes vanta-
gens para o ensaio de carga dinâmico: 

 consiste num ensaio rápido, podendo ser executado num grande número de estacas; 
 apresenta um custo significativamente mais baixo do que o ensaio de carga estático 

(no caso das estacas cravadas); 
 causa pouco transtorno ao normal desenrolar da obra. 

 

2. CONCLUSÕES 

Ainda que se tenham tido todos os cuidados na fase de concepção e construção, o con-
trolo pós-execução através dos vários tipos de ensaios é fundamental, pois em matéria de fun-
dações, a regra é muitas vezes mais a excepção. Os ensaios são todos importantes. A execu-
ção de um tipo de ensaio não exclui a realização de outro diferente. Os resultados comple-
mentam-se, sendo fundamental confrontá-los para verificar se são concordantes. Qualquer 
discrepância pode indicar a necessidade de se tomarem providências para se averiguar as cau-
sas. Efectivamente, se tais anomalias forem detectadas durante a construção das fundações, as 
medidas de rectificação a tomar não serão certamente tão dispendiosas como no caso em que 
só sejam detectadas após a construção da totalidade da estrutura. 

A realização dos ensaios em estacas de teste antes da fundação pode trazer algumas 
vantagens económicas se com isso se conseguir optimizar o projecto reduzindo o número de 

EExxtteennssóómmeettrroo  

Acelerómetro 
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estacas, a secção ou o comprimento. No entanto, esta opção raramente é tomada, a menos que 
a obra seja de dimensão tal que a justifique. 

De realçar ainda a importância das obras de fundações serem realizadas por empresas 
qualificadas que zelem pela qualidade do seu pessoal de enquadramento e que tais obras só 
devam ser executadas após um adequado programa de reconhecimento geotécnico na salva-
guarda do duplo imperativo economia / segurança. 
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