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Resumo: Este projeto de iniciação cientifica tem 

como objetivo realizar os ensaios triaxiais em argilas e 

em areias para avaliar os diferentes comportamentos 

destes tipos de solos. Assim desenvolver um manual 

com o desenvolvimento e execução do Ensaio Triaxial, 

prevendo os possíveis erros e suas soluções, detalhes de 

manuseio do equipamento e seu software. Com 

finalidade de auxiliar os alunos do Centro Universitário 

FEI no laboratório da civil. 

 

1. Introdução 
O ensaio triaxial é fundamental na engenharia 

civil. A partir dos resultados do ensaio que se determina 

a estabilidade de uma encosta ou a capacidade de carga 
de uma fundação. Neste ensaio pode-se observar o 

comportamento de uma amostra de solo, determinando-

se sua resistência ao cisalhamento através de círculos de 

Mohr. 

Figura 1 – Círculo de Mohr. 

 

Existem três formas distintas de realizar este 

ensaio, de acordo com o tipo de drenagem e 

adensamento, as condições de drenagem (ou saída da 

água) durante as aplicações das tensões são 
fundamentais para a determinação da resistência do 

solo, podendo-se variá-la em três tipos ensaios: 

CD – É o ensaio adensado drenado, a drenagem é 

constante, no confinamento e no carregamento; é um 

ensaio lento, pois se espera que a pressão neutra se 

dissipe, chegando a zero logo após todo carregamento; 

isso se repete até ocorrer a ruptura. 

CU – É o ensaio adensado e não drenado, sendo 

drenado apenas no confinamento e não no 

carregamento, ou seja, após a aplicação da tensão 

confinante se espera que a pressão neutra dissipe. No 

carregamento axial a válvula é fechada para não 

acontecer drenagem, sendo então medida a pressão 

neutra desenvolvida. 

UU – É o ensaio não adensado e não drenado, ou 
seja, durante a tensão de confinamento e o carregamento 

axial não é permitida a drenagem. No ensaio UU 

(volume constante) a tensão efetiva de confinamento 

(σ3’) não muda para qualquer valor de confinamento 

(σ3). 

2. Metodologia 
Um subproduto da pesquisa será o 

desenvolvimento de um relatório contendo o passo a 

passo do ensaio triaxial e como realizar os diferentes 

tipos de ensaios usando o software GDSLAB, fabricante 

do equipamento do laboratório, para se ter uma 

execução de sucesso, relatando os possíveis erros e suas 

soluções. Com isso serão testados todos os 
procedimentos do equipamento para ambos os tipos de 

solos. 

 

3. Equipamento e Software 
O aparelho triaxial, que se tem no laboratório de 

Engenharia Civil da FEI é do tipo Sistema Automático 

Triaxial GDS (GDSTAS®), que inclui também a 

unidade de aquisição dos dados do aparelho e as 

unidades controladoras de pressão e volume. 

 

 

 
Figura 2 –  Aparelho Triaxial  
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Figura 3 –   Unidade de Aquisição dos dados do 

Aparelho. 

 

 
Figura 4 – Unidade de pressão da Câmara e controlador 

de volume do aparelho triaxial. 

 

Para realizarmos um ensaio triaxial, é de 

extrema importância o uso do software GDSLAB, pois 

é ele que faz todas as leituras do equipamento. Esse 
software sendo de laboratórios geotécnicos, permite 

trabalhar com variedades de equipamentos, podendo ser 

utilizados como equipamentos testes de outros 

fabricantes. 

 

4. Conclusões 
A execução do ensaio triaxial consistiu na 

preparação da amostra de solo siltoso, na execução do 

procedimento de funcionamento do equipamento e 

Software que realiza os ensaios, tendo cuidado no 

correto manuseio e montagem do equipamento.  

Foi necessário o conhecimento do Software 

GDSLAB, que controla diretamente a pressão no 

interior da câmara e a velocidade do ensaio, o ensaio 

decorre então em modo automático, tendo a 

possibilidade de executar vários ensaios 

simultaneamente. No software são inseridos todos os 

dados relevantes à amostra de solo, que através dos 
sensores de medidas do equipamento são obtidos todos 

os resultados no fim do ensaio, numericamente e 

graficamente. 
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