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Vantagem da O-cell® 
 . Separação simultânea e automática 
tanto da resistência vertical como do 
deslizamento lateral. 
 . Ferramenta sem comparação para 
o planejamento ou replanejamento da 
engenharia no campo de fundação. 
 . Normalmente é o método de teste 
estático mais econômico , sendo a 
redução de gastos espetacular em 
cima dos 2000kips 
 . A capacidade do teste varia de 
0.7MN (150 kips) a mais de 220MN 
(50,000 kips) em condições 
adequadas. 
 . O ensaio é realizado quando o 
concreto atinge resistência adequada, 
o que geralmente ocorre de 7 a 14 dias 
após a execução da estaca. 
 . Uma simples técnica de 
preenchimento posterior permitir testar 
as estacas de produção. 
 . O melhor método de testar as 
bases rochosas já que a carga é 
aplicada diretamente sobre a base 
rochosa. 
 . Uma prova estática que pode 
adaptar – se a praticamente qualquer 
especificação do engenheiro, incluindo 
cargas cíclicas , intervalos especiais de 
carga constante e efeitos temporários, 
como comportamento de atrelamento e 
assentamento. 
 . A aquisição automática dos dados e 
o traçado em tempo real permite um 
processo e visualização eficaz e 
preciso dos dados. 
 . LOADTEST utiliza um sistema de 
nível de gravação automático de alta 
precisão para controlar e, em alguns 
casos, eliminar a viga de referência , 
quando for apropriado. 
 . O emprego da célula O para reduzir 
os problemas associados aos testes 
levados a cabo em zonas de acesso 
restringido ou em situações de falta de 
espaço. A célula O permite a 
realização de testes em lugares que 
seriam muito difíceis , e até 
impossíveis de ser realizado de outro 
modo. 
 . LOADTEST tem comprovado 
elementos de fundação de mais de 
3.5 m de diâmetro e 107 m de 
profundidade. As estacas perfuradas 
são construídas e testadas com a parte 
superior do mesma a mais de 46 
metros por debaixo do declive – uma 
configuração da demonstração irreal 
sem a célula O . 
 . Nenhum sistema de reação é 
necessário e a energia do ensaio é 
armazenada abaixo do nível do 
terreno. 
  

  
Prova de carga de estaca de tubo com a célula de 

Osterberg 

 
Instalação de uma célula de Osterberg em uma 

estaca de concreto pré-fabricado 

 
Instalação da célula de Osterberg em uma barrete 

recheada com argamassa de cimento 
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O ÊXITO COM A 
CÉLULA 0 
Já foram executados mais de 2000 
provas de carga com a Célula de 
Osteberg, acumulando recorde de êxitos 
para a LOADTEST. 

Estacas perfuradas 
A célula O pode ser utilizada em poços 
perfurados, bem fixadas á ferragem da 
própria estaca ou colocada utilizando 
uma estrutura de suporte de viga de aço. 
Ë possível colocar várias células O na 
mesma estaca, bem como no mesmo 
plano (nível) para aumentar a capacidade 
do teste disponível, ou em diversos 
níveis, para isolar diferentes camadas de 
solo ou rocha. 

Estacas cravadas 
A prova de carga pode ser realizado em 
estacas de concreto pré-fabricadas , 
estacas de tubos de aço, estacas 
inclinadas e estacas cilíndricas . Para as 
estacas cravadas , seu desenho irregular 
assegura que, inclusive as células O em 
situações de resistência de 20 
golpes/polegadas se comportam de 
forma impecável. 

Estaca em hélice contínua 
As células O podem ser introduzidas em um 
cimento fresco imediatamente após sua 
colocação. 

Paredes e Barrettes  
Ë possível colocar várias células O em 
série para testar seções de bases 
retangulares a profundidades superiores 
a  95 metros. 

Serviços Adicionais 
Prova de carga de topo 
Usando controle hidráulico e aquisição de 
dados completamente automáticos, onde 
a execução do ensaio pode ser 
seguramente supervisionada  

Prova de carga lateral 
A prova de carga lateral do terreno e 
formações rochosas para a determinação 
de coeficientes pode ser realizada com 
Células Osterberg modificadas para sua 
colocação dentro da mesma escavação 
vertical ou estaca . LOADTEST realiza 
ainda testes de carga laterais 
convencionais com ou sem carga axial 
simultânea. 

Crosshole Sonic Logging (CSL)  
LOADTEST oferece serviços completos 
de sondagens acústicas (CSL). 

Calibração 
A calibração sônica proporciona uma 
imagem em 03 dimensões de alta 
resolução das escavações dos elementos 
de fundações. Inspeção do fundo dos 
elementos: Inspeção do fundo dos 
elementos em subsolos úmidos e secos. 
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Fugro LOADTEST. se dedica a 
comprovar a confiabilidade das 
fundações mediante as realização de 
provas de carga em todo o mundo . 
Fundada em 1991 , LOADTEST se 
especializou em provas de cargas bi-
direcionais de fundações profundas, 
utilizando para isso o glorioso método da 
Célula de Osterberg . Através de 
investigações e de um árduo esforço , 
LOADTEST Inc vem redefinindo a arte 
de realização dos testes de carga. 

Nenhum projeto tem sido demasiado 
grande nem demasiado pequeno para 
desfrutar das vantagens do método da 
Célula de Osterberg . Se estabeleceram 
numerosos recordes mundiais utilizando 
esta técnica , incluindo o atual recorde do 
mundo de 320 MN, estabelecido na USA 
no ano de 2010. No início do ano de 
2011, LOADTEST havia realizado mais 
de 2000 testes de carga com um 
incremento anual entre 300 – 400 testes. 
Mais de 10% destes testes possuíam 
cargas totais que superavam os 45MN 
(10,000 kips). 

A célula de Osterberg pode ser utilizada 
para isolar partes de uma estaca 
perfurada ou cravada e realizar um teste 
de carga , ou também para comprovar 
vários níveis dentro da mesma estaca . 
Seja no Rio Mekong, no Vietnã , em 
frente as margens do Sul da África ou em 
uma estrada local, LOADTEST e o 
método da Célula de Osterberg vêm se 
saindo vitoriosos em todos os desafios. 

LOADTEST oferece equipamentos para 
testes de carga pelo método da Célula de 
Osterberg e assistência nas instalações. 

LOADTEST pode oferecer também um 
apoio total com respeito aos 
planejamentos e especificações , testes de 
carga referentes ao terreno e serviços 
analíticos. 

Já foram instaladas satisfatoriamente 
estacas de prova de 4.5-107m . Já foram 
cravadas estacas pré-fabricadas de até 
40 m  de comprimento provada com a 

célula de Osterberg. 

 

 
Conjunto de células O prontas para serem 

instaladas 

 
Pode se utilizar uma estrutura portadora 

de aço 

 
Formato da célula O para o ensaio 

 

 
Prova de carga lateral convencional 

O Doutor Jorj O . Osterberg , professor 
aposentado de Engenharia Civil pela 
Universidade do Noroeste, inventou e 
desenvolveu um dispositivo para testes de 
carga em 
fundações 
profundas que 
cobre as 
necessidades da 
indústria da 
construção em sua 
busca por um 
método eficaz e 
inovador para 
testar estacas 
perfuradas e 
estacas cravadas 
de alta 
capacidade. 
O invento de 
Osterberg, a 
Célula de 
Osterberg, a O-
cell ®, modificou 
radicalmente a 
forma de planejar, 
realizando e 
interpretando os 
testes de carga de 
fundação. Os 
engenheiros já 
não necessitam 
basear suas 
análises em 
ensaios realizados 
em estacas de 
pequena escala 
para 
demonstração 
devido ao suposto 
enorme gasto para 
a realização dos 
mesmos testes em estacas de grande diâmetro. 
Os enganos de escala não relacionados com a 
margem de segurança podem ser eliminados 
ao se testar estacas de produção de tamanho 
real, inclusive quando as cargas superam os 
200 MNs. A O-cells é um dispositivo de 
macaco perdido, calibrado e de energia 
hidráulica que se instala no interior de uma 
unidade de um elemento de fundação . Ao 
trabalhar em duas direções , até acima com o 
deslizamento lateral e até abaixo contra a 
resistência vertical , a O Cell separa 
automaticamente os dados de resistência. 
Devido a sua instalação no interior da unidade 
do elemento de fundação , o teste de carga 
através da Célula de Osterberg não está 
restringido aos limites da estrutura de viga 
atirantadas e das estacas de tração . Ao 
contrário , a O-cell deriva toda a reação 
procedente do solo e ou sistema rochoso. 

A resistência vertical e deslizamento lateral 
inferior proporcionam a reação para a parte do 
deslizamento lateral superior do teste de carga 
pela O-Cell e o deslizamento lateral superior 

beneficia a 
reação para a 
resistência 
vertical e a parte 
do deslizamento 
lateral inferior do 
teste de carga. O 
teste de carga 
com a célula O 
continuará até 
que tenha lugar 
uma das três 
seguintes 
situações: se 
alcançar o valor 
limite do 
deslizamento 
lateral , se 
alcançar o valor 
limite da 
capacidade da 
resistência 
vertical ou se 
chegar a 
capacidade 
máxima da célula 
O.  
Cada célula de 
Osterberg é 
projetada 
especialmente 
para permitir a 
medição direta da 
expansão da 
própria célula. 
Ao medir 
também o 
movimento e 

compressão da parte superior da estaca , se 
determina o movimento até embaixo. A faixa 
de atuação de capacidade das células O varia 
desde 0.7 MN (150 kips) a 27 MN 
(6,000 kips). Ao utilizar uma ou várias células 
O em um mesmo plano horizontal, a 
capacidade do teste disponível pode aumentar 
a mais de 220MN (50,000 kips).  
 
Se se utilizar várias células em diferentes 
planos, podem se isolar para seu teste 
diversos elementos dentro de uma estaca. 
Tendo como exemplo a célula O, 
LOADTEST Inc. tem elevado a aplicação do 
teste de carga em fundações profundas , desde 
o nível de testes em pequena escala sobre o 
terreno, custosos e tediosos ao nível de teste 
de carga em escala real, inovadores e de curta 
duração realizados sobre estacas de teste ou 
de produção. 

 
Conjunto de células O de níveis múltiplos 

 
Prova de alta capacidade com várias células O  

 
Prova de várias estacas 

  
Prova de coeficiente lateral de rocha de 
cilindro dividido utilizando uma célula O

RESULTADOS 
Os resultados obtidos com a prova de 
carta da Célula de Osterberg são a razão 
para que cada vez mais engenheiros e 
empreiteiros a utilizem. Devido ao fato 
de que a resistência vertical e esforço 
vertical se medem de forma 
independente, não fica a dever em nada a 
hipótese em relação a distribuição dos 
valores para cada um dos componentes. 
O teste se realiza normalmente até que se 
alcance bem a capacidade limite do 
deslizamento ou da resistência vertical , 
de forma a poder obter cargas de unidade 
máxima de forma precisa. (Consulte os 
Diagramas A e B) . A inclusão de 
extensômetros dentro do elemento de 
fundação pode ajudar a determinar a 
distribuição da carga de ponta a ponta do 
próprio elemento. Um teste de carga por 
célula O contribui também para 
informações relativas as cargas limites do 
deslizamento e na resistência vertical . Se 
for necessário , LOADTEST pode 
oferecer ou ajudar na preparação de 
relatório completo documentando os 
dados e resultados do teste com a célula 
O . De forma habitual oferecemos as 
curvas de movimento de cargas superior 
equivalentes . 

 

 
 

 
 

A Célula Osterberg


