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Resumo: O Ensaio Triaxial estuda uma amostra 
de solo determinando sua resistência ao cisalhamento.  

Para a realização deste ensaio de compressão 
triaxial será utilizado o  
Sistema Automático Triaxial, onde para o projeto já 
foram realizadas pesquisas e desenvolvimento do 
tutorial do equipamento e software, e pesquisa sobre 
procedimento dos ensaios realizados com amostras de 
solos, que serão executados no equipamento na próxima 
etapa do projeto. 
 

1. Introdução 
Este projeto de iniciação científica demonstra as 

principais funções do Ensaio Triaxial, e a importância 
para a mecânica dos solos e para projetos de engenharia, 
desenvolvendo um estudo a partir de pesquisas 
bibliográficas, pesquisas e tutorial sobre o manuseio do 
equipamento Sistema Automático Triaxial GDS e do 
software que será utilizado, pesquisa sobre o 
procedimento do ensaio e componentes do equipamento 
utilizado para a realização dos ensaios, procedimento de 
preparação das amostras de solos arenosos e argilosos 
que serão utilizadas nos ensaios e a partir do estado de 
tensão de solo será estudada sua resistência ao 
cisalhamento. 
 

2. Metodologia 
       Durante a montagem do equipamento foi realizado 
um treinamento por um técnico, que está gravado em 
vídeo, a participação no treinamento, a filmagem, o 
manual do aparelho e pesquisas bibliográficas, foram 
utilizados para a elaboração de um tutorial para o 
equipamento. Foi realizada uma revisão bibliográfica, 
apresentando os métodos para o procedimento e a 
interpretação dos ensaios, no próximo momento será 
realizado, apresentado e estudado os resultados de 
ensaios com amostras de solos que serão coletados e 
preparados. 

 

3. Conclusões 
       A primeira etapa do projeto foi concluída com a 
execução do procedimento operacional e tutorial do 
equipamento Sistema Automático Triaxial GDS e 
software utilizado, os estudo dos procedimentos de 
ensaio permitem verificar a diversidade dos recursos 
que o equipamento possui para ser gerenciado pelo 
software, a etapa atual consiste na preparação da 
amostra de solos que precede a execução do ensaio 
triaxial onde serão estudadas as resistências de 
cisalhamento do solo em questão. 

 

 
 

Figura 1 – Aparelho Triaxial 

 
Figura 2 - Círculo de Mohr ([3] Barata) 
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