
114  |  CONCRETO & Construções 

u estruturas em detalhes

Determinação da capacidade 
de carga de estacas 

através de ensaios de 
carregamento dinâmico

1. INTRODUÇÃO

D
esenvolvida nos anos 70, a 

técnica de determinação da 

capacidade de carga de es-

tacas, baseada na propagação da onda 

de tensão gerada pelo impacto de um 

martelo de peso adequado faz uso in-

tenso de informática. A metodologia 

aqui apresentada pode ser aplicada para 

avaliar a capacidade de praticamente 

qualquer tipo de estaca de fundação, 

porém neste trabalho será abordado 

particularmente a aplicação em estacas 

de concreto, principalmente àquelas 

que são moldadas “in loco”. A técnica é 

normatizada pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas através da ABNT 

NBR 13208 Estacas – Ensaio de Car-

regamento Dinâmico e a sua aplicação 

é especificada na ABNT NBR 6122 –  

Projeto e Execução de Fundações.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
O impacto de um martelo, caindo 

com uma certa velocidade no topo 

de uma estaca, transfere parte desta 

velocidade à estaca (dependendo da 

relação entre o peso do pilão e o da 

estaca, entre outros fatores). Isto gera 

uma força de impacto, que é função da 

velocidade transferida e de caracterís-

ticas físicas da estaca: área de seção, 

módulo de elasticidade dinâmico e 

peso específico do material da estaca. 

Esta força, que pode alcançar valores 

muito superiores ao peso do pilão, se 

propaga com velocidade constante ao 

longo do elemento de fundação, sob 

a forma de uma onda de tensão, que 

sofre reflexões sempre que encontra 

resistência do solo, ou então variações 

nas características físicas do elemento 

ao longo do seu fuste. A determinação 

da capacidade de carga se faz através 

da análise dos efeitos dessas refle-

xões na força e na velocidade medidas 

por sensores instalados em um pon-

to próximo do topo do elemento de  
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u Figura 1
Instalação dos sensores eletrônicos
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fundação e chamada de seção ins-

trumentada. No caso de estacas mol-

dadas “in loco” são confeccionados 

blocos prolongadores, na superfície 

lateral dos quais os sensores são apa-

rafusados através de chumbadores 

adequada e previamente instalados. 

O método é capaz também de de-

tectar variações de área de seção, re-

sistência ou densidade do material, já 

que essas também provocam reflexões 

da onda que afetam as medições de 

força e velocidade.

No concreto, a onda gerada com o 

impacto se propaga com uma veloci-

dade que tipicamente varia entre 3500 

m/s e 4500 m/s (4.000 + ou – 12,5%). 

Se esta velocidade de onda for conhe-

cida com razoável precisão, é possível 

relacionar o tempo entre o impacto e a 

chegada da reflexão com a exata loca-

lização da resistência ou da variação 

de características do material ao longo 

do fuste. Se o comprimento do ele-

mento de fundação é bem conhecido, 

a velocidade de propagação da onda 

pode ser determinada medindo-se o 

tempo entre o impacto e a chegada 

da reflexão correspondente à ponta do 

elemento. Outro critério que pode ser 

usado é a verificação da chamada pro-

porcionalidade entre força e velocidade 

de partícula no instante do impacto, já 

que a constante de proporcionalidade é 

função do módulo de elasticidade e do 

peso específico do material, os quais 

também determinam a velocidade de 

propagação da onda.

3. OBTENÇÃO DOS DADOS
O sinal de força é em geral obtido 

a partir da medição da deformação do 

material da estaca ao nível dos senso-

res. Esta deformação é medida usan-

do-se um sensor aparafusável, o qual 

contem “strain-gages” em configura-

ção de ponte de Wheatstone. A defor-

mação específica assim medida é mul-

tiplicada pelo módulo de elasticidade e 

pela área de seção do elemento de fun-

dação, para obtenção da força. Outro 

método possível, as vezes empregado 

em estacas moldadas “in loco”, é o uso 

de célula de carga interposta entre o pi-

lão e o topo da estaca. Apesar de ter a 

vantagem de não depender de conhe-

cimento prévio do módulo de elastici-

dade do concreto para determinação 

da força, este método é pouco usado 

pois exige a confecção de células de 

carga específicas para o nível de carga 

que está sendo medido.

O sinal de velocidade (não confundir 

com a velocidade de propagação da 

onda) é obtido através da integração 

numérica dos sinais obtidos por acele-

rômetros aparafusados à estaca. 

Para compensar o efeito da flexão, 

sempre presente nos golpes aplicados, 

o sistema usa dois ou mais de cada tipo 

de sensor, colocados em posições dia-

metralmente opostas em relação ao eixo 

de simetria do elemento de fundação.

Os sinais de força e velocidade as-

sim obtidos são enviados por cabo ou 

por rádio a uma unidade eletrônica, co-

nhecida pela sigla de seu nome em in-

glês – PDA (Pile Driving Analyzer). Esta 

unidade consiste dos circuitos de en-

trada e conversores analógico-digitais, 

que enviam os sinais digitalizados a um 

microcomputador, rodando um progra-

ma específico em ambiente Windows®. 

Este programa faz a interface com o 

usuário através de tela de toque, para 

entrada dos parâmetros do elemento 

de fundação, e efetua os cálculos para 

obtenção dos sinais digitalizados de 

força e velocidade, a partir da defor-

mação e da aceleração medidas pelos 

sensores. O programa também obtém 

os sinais médios de força e velocida-

de, a partir dos sensores instalados, e 

efetua cálculos preliminares de capa-

cidade de carga, tensões no material 

da estaca e energia transferida, após 

u Figura 2
Tela do PDA vista através de acesso remoto via Internet
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cada golpe. O software utilizado é ca-

paz de fazer todo este processamento 

sem perder golpes aplicados, mesmo 

quando se utiliza martelos capazes de 

aplicar 120 golpes por minuto. 

O microcomputador usado na uni-

dade de campo pode rodar outros 

programas Windows. Particularmente, 

é possível utilizar programas de aces-

so remoto via Internet, que permitem o 

acompanhamento do ensaio à distân-

cia (desde o escritório), e transmissão 

praticamente instantânea dos dados 

obtidos para análises adicionais e ela-

boração de relatório interpretativo. A 

Figura 2 mostra a tela do PDA, como 

vista através de acesso remoto.

 A tela do PDA exibe os resultados 

preliminares assim obtidos em forma 

textual e gráfica, imediatamente após 

cada golpe aplicado. O software do 

PDA também é capaz de armazenar 

os sinais digitalizados de cada sensor 

em arquivos que podem ser usados em 

programas específicos para geração de 

relatórios, ou no programa de análise 

numérica dos sinais, que será aborda-

do mais adiante. 

Para calcular a capacidade de car-

ga da estaca, o PDA usa um método 

simplificado, denominado “CASE” (de 

Case Western Reserve University, onde 

o método foi desenvolvido), o qual é 

uma solução fechada da equação da 

onda, que é correta se forem assumi-

das algumas hipóteses simplificadoras. 

No método CASE a estaca é assumi-

da uniforme, o seu material idealmen-

te elástico, não oferecendo nenhuma 

resistência à propagação da onda e o 

solo é assumido idealmente plástico, 

de modo que são desprezados os mo-

vimentos do solo em relação à estaca.

A Figura 3 mostra a tela do Progra-

ma PDA-W, usado para processamen-

to dos sinais obtidos em campo. Este 

programa permite a visualização gráfi-

ca dos sinais obtidos em campo, bem 

como dos resultados mais relevantes 

tais como RMX (capacidade calculada 

pelo método simplificado CASE), DMX 

(deslocamento máximo da estaca du-

rante o golpe), EMX (energia máxima 

transferida para a estaca durante o gol-

pe, na região dos sensores), FMX (força 

máxima aplicada pelo pilão no topo da 

estaca) etc. 

4. EXECUÇÃO DO ENSAIO
O ensaio exige a aplicação de gol-

pes com um pilão de peso suficiente 

para provocar força de impacto capaz 

de mobilizar a resistência do solo. No 

caso de estaca de concreto moldada 

in loco, é necessário dispor-se de um 

sistema de percussão adequadamen-

te construído, capaz de aplicar golpes 

com alturas de queda variáveis (a prá-

tica usual consiste em aplicar golpes 

com alturas de queda crescentes, va-

riando de 0,2 m até 2,0 m ou mais se 

for necessário). O sistema usado deve 

também guiar a queda do pilão duran-

te todo seu trajeto, e permitir ajustar o 

alinhamento entre o sistema percussor 

e o elemento de fundação. Deve-se 

também usar um sistema de amorteci-

mento, composto em geral de chapas 

u Figura 3
Sinais de força e velocidade x impedância – ondas descendente e ascendente
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de madeira compensada sobrepostas, 

entre o pilão e a cabeça da estaca, 

para permitir melhor distribuição da 

força de impacto.

Estudos efetuados pelos desenvol-

vedores do método indicam que o peso 

mínimo recomendado é de 2% a 3% 

da carga de projeto (1% a 2% a car-

ga máxima prevista no ensaio). Vários 

sistemas específicos para a realização 

de ensaios deste tipo estão disponíveis 

no mercado brasileiro. O importante a 

observar é que o sistema de percussão 

fique garantidamente centrado com a 

estaca a ensaiar e possua a eficiência 

mínima recomendada.

Uma vez posicionado o sistema de 

percussão e colocados os sensores 

eletrônicos, o ensaio é bastante rápido, 

e consiste na aplicação de uma série 

de golpes com altura de queda cres-

cente, até que seja mobilizada a resis-

tência desejada do solo (constatada 

através da medição do deslocamento 

permanente do elemento de fundação, 

preferencialmente após cada golpe 

aplicado), ou se antes disso os valores 

de tensão máxima de compressão ou 

tração, computados pelo programa do 

PDA, atingirem níveis próximos de limi-

tes admissíveis.

5. ANÁLISE NUMÉRICA
Para a exata determinação da ca-

pacidade de carga e sua distribuição ao 

longo do fuste e na ponta, é necessária 

a execução de análise numérica rigo-

rosa, usando um programa conhecido 

pela sua sigla em inglês – CAPWAP® 

(Case Pile Wave Analysis Program).

O CAPWAP é um programa de 

identificação de sistema, ou análise re-

versa, que usa o processo de “signal 

matching” (coincidência de sinal). 

O processo consiste em calcular 

uma das variáveis (digamos a força), 

resolvendo a complexa equação que 

rege a propagação da onda, tendo 

como dados de entrada a outra variável 

(digamos a velocidade), o modelo da 

estaca (considerado conhecido) e um 

modelo assumido para o solo. O ope-

rador então efetua sucessivas análises 

variando o modelo do solo, até que a 

melhor coincidência seja obtida entre 

o sinal calculado e o sinal medido em 

campo. Os parâmetros do modelo do 

solo assim obtido é basicamente o re-

sultado da “análise CAPWAP”. 

O desenvolvimento do programa CA-

PWAP constituiu a tese de doutorado do 

Dr. Frank Rausche, defendida em 1969 

na Case Western Reserve University. O 

programa resolve a equação da onda 

usando o método numérico desenvolvido 

por E.A. Smith, publicado em 1960. 

A estaca é dividida em segmentos, 

em geral de cerca de 1 m de compri-

mento, podendo cada elemento ter 

características físicas (área de seção, 

módulo de elasticidade e peso espe-

cífico) diferentes, o que permite a mo-

delagem de estacas não-uniformes. A 

resistência de fuste é modelada através 

de elementos posicionados em geral a 

cada dois segmentos de estaca, com 

um elemento adicional para a ponta. 

Versões mais modernas do programa 

permitem a modelagem de até duas 

pontas adicionais no caso de estacas 

não-uniformes, com redução de seção 

por exemplo no caso de estacas esca-

vadas pinadas em rocha. 

Cada elemento de solo possui uma 

componente de resistência estática, 

dependente do deslocamento, e uma 

componente dinâmica, dependente da 

velocidade. O modelo original de Smith 

foi bastante aprimorado, com a adição 

de elementos, como diferentes com-

portamentos durante carga e descarga, 

modelagem do peso da bucha de solo, 

consideração do movimento do solo 

em relação à estaca, etc.

u Figura 4
Sistemas de percussão
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Após entrar com os sinais digitali-

zados de força e velocidade e com os 

parâmetros do topo da estaca, o ope-

rador do programa CAPWAP deve en-

trar com as variações de parâmetros da 

estaca ao longo do fuste, se for o caso. 

O programa então calcula o modelo 

da estaca e efetua uma análise com 

base em um modelo bastante simples 

do solo, usando valores padrões. Para 

cada análise o programa calcula um ín-

dice denominado “MQ” (originalmente 

de “Match Quality” – vide Figura 5), que 

é na realidade um indicador de erro, ou 

seja, quanto maior o MQ maior o de-

sencontro entre as duas curvas. 

O objetivo da análise é, portanto, 

modificar o modelo do solo até que se 

obtenha o menor MQ possível. 

As versões atuais do programa CA-

PWAP possuem vários algoritmos de mi-

nimização de erro, ou seja, funções que 

variam certos conjuntos de parâmetros 

até obter o menor MQ possível. Contudo, 

o operador tem sempre que se certificar 

de que as soluções “automáticas” são 

coerentes do ponto de vista físico e ge-

otécnico, e corrigi-las e voltar a procurar 

um menor MQ caso não sejam.

Uma análise CAPWAP típica pode 

levar de alguns minutos a algumas ho-

ras, dependendo da complexidade da 

situação, e também em parte da expe-

riência do operador. Uma vez encon-

trada a solução considerada correta, o 

programa permite a impressão de tabe-

las e gráficos com os resultados, para 

anexação ao relatório.

Na figura 5 são apresentados os va-

lores da resistência total estática mobi-

lizada, bem como as parcelas ao longo 

do fuste e ponta. Além desses são apre-

sentados também outros parâmetros 

usados na modelagem do solo, como 

“quakes” (limites de deformação elástica) 

e “dampings” (coeficientes da resistência 

dependente da velocidade de desloca-

mento), para cada um dos elementos de 

solo ao longo fuste e para a ponta, assim 

como valores de resistências unitárias.

 A Figura 6 mostra a página de grá-

ficos gerada pela análise CAPWAP. O 

canto superior esquerdo mostra a boa 

coincidência das curvas medidas e cal-

culadas; o canto superior direito mostra 

as curvas de força e velocidade medi-

das em campo; o canto inferior esquer-

do mostra uma curva carga-recalque 

calculada pelo programa a partir dos 

modelos do solo e da estaca, e o canto 

inferior direito mostra a distribuição de 

resistência ao longo do fuste da estaca.

As análises CAPWAP de ensaios 

efetuados em estacas de concreto mol-

dadas “in loco” são algo mais comple-

xas do que as de estacas pré-molda-

das, devido à natural não uniformidade 

das primeiras, pelo seu próprio proces-

so construtivo, que permite a ocorrên-

cia, por exemplo, de alargamentos. Di-

ferenças de módulo de elasticidade e/

ou peso específico ao longo do fuste 

também têm que ser levadas em conta. 

A mais nova versão do programa (2014) 

permite a modelagem do comporta-

mento anisotrópico do concreto, com 

velocidades de onda diferentes quando 

o material é submetido a esforço de 

compressão ou tração. Este modelo 

permite que os operadores alcancem 

valores de MQ mais baixos em estacas 

de concreto, o que significa maior pre-

cisão e confiabilidade do resultado.

6. CONCLUSÃO
A partir dos fundamentos teóricos 

publicados em 1970 por pesquisadores 

da Case Western Reserve University nos 

u Figura 5
Tabela de resultados da análise Capwap
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u Figura 6
Gráficos da análise Capwap

EUA, o Ensaio de Carregamento Dinâ-

mico (ECD) começou a ser utilizado de 

forma prática a partir de meados da dé-

cada de 1970, com o desenvolvimento 

da eletrônica e das técnicas de proces-

samento de dados.

O ensaio consiste na instalação de 

sensores de deformação e acelerôme-

tros perto do topo da estaca, que é, 

em seguida, submetida a golpes de 

um martelo com peso suficiente para 

mobilizar a carga que se deseja medir. 

Os sinais obtidos durante os impactos 

são enviados a uma unidade eletrônica 

portátil, o PDA (Pile Driving Analyzer), 

o qual efetua um processamento ini-

cial e armazena os dados em forma 

de arquivos digitais. Esta informação 

é posteriormente reprocessada usan-

do um programa de análise numérica, 

denominado CAPWAP, o qual fornece 

o valor e a distribuição ao longo do 

fuste da resistência do solo, além de  

outros parâmetros.

O ECD se popularizou devido à sua 

maior rapidez, custo mais baixo e me-

nor interferência no andamento da obra, 

comparado com o método tradicional 

(Prova de Carga Estática). O ECD permi-

tiu a comprovação de um universo maior 

de estacas nas obras, aumentando, as-

sim, a confiabilidade, com redução dos 

prazos e dos custos. 
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