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RESUMO

Ensaios de solos de laboratório têm como finalidade simular, de forma controlada, as condições
originais de campo deste solo, a fim de obter suas características. O ensaio de compressão
triaxial é um tipo de ensaio de laboratório com o propósito de determinar a resistência ao
cisalhamento do solo. O presente trabalho tem como objetivo realizar ensaios triaxiais de solos
utilizando o novo equipamento de ensaios triaxiais do laboratório da SE/2, com o
desenvolvimento do manual de procedimentos. A recente aquisição deste aparelho pelo IME
exigiu dos profissionais do laboratório de solos um preparo diferenciado para sua adequada
utilização e obtenção de resultados confiáveis. Para auxiliar nesse processo, foram realizados
diversos ensaios com corpos de prova, baseados nas recomendações do fabricante e segundo a
literatura especializada, que permitiram entender o funcionamento de todos os componentes do
aparelho triaxial. Por fim, a presente monografia descreve e apresenta instruções de como
utilizar o equipamento, abordando desde as etapas de instalação até a realização de ensaios UU,
CU e CD. Pretende-se, com isso, permitir a qualquer usuário a realização de ensaios triaxiais,
de forma fácil e segura.
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ABSTRACT

Laboratory tests of soils can simulate the original conditions of the soil in order to obtain its
geotechnical properties. The triaxial shear test made on the Triaxial Machine is one of such test
which can measure the shear strength of soil. The work presented has the objective to perform
triaxial shear tests of soils using the new equipment of the SE/2 laboratory, with the
development of a manual of the procedures. The recent acquisition of this equipment by the
IME required the professionals from the soils laboratory to be prepared in order to operate the
machine correctly and to obtain trustable results. To assist in this process, several tests were
carried out with test specimens, based out of the recommendations of the manufacturer and
according to the speciallized literature, which allowed us to understand the operation of all the
components of the triaxial equipment. Finally, this monograph describes and gives instructions
on how to use the equipment, ranging from the installation stages to UU, CU and CD tests. It
is intended, therefore, to allow any user to perform triaxial tests, easily and safely.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo realizar ensaios triaxiais de solos utilizando o novo
equipamento de ensaios triaxiais do laboratório da SE/2, com o desenvolvimento de um manual
de procedimentos.
O equipamento utilizado é fabricado pela ELE International e distribuído no Brasil pela
AnaTech. Ele é composto pelo painel Tri-Flex 2, com três conjuntos de buretas, e pelo software
DS7. Tal pesquisa é importante pois tem como finalidade garantir o correto e contínuo
funcionamento e utilização deste aparelho de ensaios triaxiais por qualquer usuário. Dessa
forma, o conhecimento não ficará restrito ou limitado, mas permitirá ao Instituto realizar
ensaios sempre que necessário.
Para atingir o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram buscados:
•

Montagem e calibração do equipamento;

•

Execução de ensaio teste;

•

Execução de ensaios UU, CD e CU;

•

Confecção do manual de procedimentos;

•

Correção de erros com sugestões de pesquisas futuras.

Como metodologia, utilizou-se fontes bibliográficas específicas e consagradas e as
recomendações e instruções do fabricante do equipamento. Também foram realizados ensaios,
comparando-se os resultados obtidos com os esperados.
Este trabalho está dividido em capítulos. No segundo capítulo, é realizada uma revisão
bibliográfica sobre o assunto, abordando os pontos necessários para o entendimento do ensaio
triaxial.
O terceiro capítulo descreve todo o equipamento triaxial, abordando cada componente e
suas funcionalidades. O quarto capítulo trata da realização dos ensaios, bem como dos
resultados obtidos.
O último capítulo apresenta as conclusões, problemas encontrados e sugestões para
trabalhos futuros.
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2. ENSAIO DE COMPRESSÃO TRIAXIAL

2.1 Introdução

O solo é um elemento essencial na Engenharia Civil, pois atua como base para obras,
suportando o peso da estrutura, ou como próprio material de construção. Portanto, torna-se
fundamental determinar as características e o comportamento do solo, como por exemplo:
●

O tipo de solo, que consequentemente definirá seu desempenho;

●

A resistência do solo, que influenciará na escolha de uma fundação adequada e

determinará o quanto de carga o solo é capaz de suportar;
●

A possibilidade de infiltrações ou deslizamentos, podendo colocar trabalhadores

e moradores em situações de risco durante escavações;
●

Drenagem, recalques e adensamento, importantes na estabilidade de aterros.

Essas informações são obtidas através da investigação do solo, e suas várias camadas,
através de ensaios de campo e de laboratório.
Os ensaios de campo utilizam amostras indeformadas e determinam as características in
situ do solo, ou seja, fornecem dados mais próximos do estado real do solo. No entanto, as
condições do ensaio não são controladas e os ensaios são menos precisos.
Já os ensaios de laboratório têm como finalidade submeter um corpo de prova a tensões e
deformações, a fim de reproduzir, o mais próximo possível, as condições originais do campo,
de forma controlada e precisa, e, assim, obter as características do solo. Portanto, os ensaios de
laboratório e os ensaios de campo se complementam.
Um dos tipos de ensaio de laboratório existente é o ensaio de compressão triaxial, foco
deste trabalho. Tal ensaio pode simular diversas condições do terreno.
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2.2 Resistência ao Cisalhamento

A ação de forças externas sobre o solo (solicitações externas) ou mesmo seu próprio peso
(solicitação interna) levam a formação e desenvolvimento de tensões cisalhantes. São essas
tensões as responsáveis pela ruptura de taludes, barragens, encostas, entre outros. A máxima
tensão cisalhante a que um solo resiste sem romper chama-se resistência ao cisalhamento do
solo. Conhecendo a resistência ao cisalhamento do solo é possível garantir a estabilidade e
segurança da obra.
Segundo Terzaghi, a resistência ao cisalhamento de um solo é consequência imediata da
tensão efetiva. Além disso, de acordo com o critério de ruptura de Mohr-Coulomb, surge a
seguinte expressão:
𝜏𝑟 = 𝑐′ + 𝜎′𝑡𝑎𝑛 𝜑′ = 𝑐′ + (𝜎 − 𝑢)𝑡𝑎𝑛 𝜑′
Onde:
𝜏𝑟 – Resistência de cisalhamento do solo;
𝑐′ – Coesão efetiva entre os grãos do solo;
𝜎′ = (𝜎 − 𝑢) – Tensão efetiva atuante no solo;
𝜑′ – Ângulo de atrito interno.
Os parâmetros c’ e φ’ variam de acordo com as características do solo, a arrumação
estrutural dos grãos ou a presença de água nos vazios. Portanto, para a determinação adequada
da resistência ao cisalhamento do solo utilizam-se ensaios de laboratório que simulam as várias
condições de utilização (sem desconsiderar o fato da amostra ter sido retirada da sua condição
original); dentre eles, o ensaio de compressão triaxial.
O ensaio de compressão triaxial tem como objetivo obter a resistência do solo ao
cisalhamento e suas características de tensão-deformação. Segundo Souza Pinto (PINTO,
2000), de forma geral, os ensaios de compressão triaxial são mais amplamente utilizados para
determinação da resistência ao cisalhamento do solo por apresentarem valores mais exatos dos
parâmetros de resistência, devido à impermeabilização total da amostra, ao controle absoluto
da drenagem e à medida do valor da poropressão.
13

2.3 Equipamento Triaxial

Segundo Carlos Pinto (PINTO, 2000), o ensaio convencional compreende na aplicação de
um estado hidrostático de tensões, chamada de tensão confinante, e de um carregamento axial
sobre um corpo de prova cilíndrico, da seguinte forma:
●

A água enche toda a câmara onde fica o corpo prova, gerando a pressão

confinante, que atua em todas as direções, inclusive na vertical. Essa tensão simula a
pressão lateral existente no elemento do solo in situ;
●

Carregamento axial ocorre pela aplicação de uma determinada força (do pistão)

ao penetrar o corpo de prova, através de uma prensa, na qual se eleva com uma
velocidade constante em relação a sua base. Esse carregamento simula as tensões
cisalhantes originadas pela obra.
A seguir, ilustrado na FIG. 2.1, apresenta-se um esquema da câmara onde permanece o
corpo de prova durante o ensaio de compressão triaxial.

FIG. 2.1 - Esquema da célula triaxial onde permanece o corpo de prova
14

Na FIG. 2.1, é possível observar os seguintes elementos que compõe a célula do
triaxial:
1-

Transdutor e válvula de poro pressão;

2-

Transdutor e válvula da contrapressão (back pressure);

3-

Transdutor e válvula da pressão de confinamento na câmara;

4-

Válvula de saída de ar, deve permanecer fechada durante todo ensaio;

5-

Pistão para aplicação de força;

6-

Parafuso da haste que fixa a câmara na base;

7-

Parede da câmara em acrílico;

8-

Base com a pedra porosa e liga de borracha (o’rings) para fixar a

membrana;
9-

Parafuso superior de enchimento ou saída de água/ar.

2.4 Tipos de Ensaios Triaxiais

Os ensaios triaxiais convencionais são aqueles em que a tensão confinante 𝜎3 é mantida
constante enquanto aumenta-se 𝜎1 . Eles se classificam quanto as condições de adensamento e
drenagem da seguinte forma:
●

Ensaio UU: Não-adensado e não-drenado (Unconsolidated Undrained);

●

Ensaio CD: Adensado e drenado (Consolidated Drained);

●

Ensaio CU: Adensado e não-drenado (Consolidated Undrained).
o

Ensaio CIU

o

Ensaio CAU

2.4.1 Ensaio UU (Unconsolidated Undrained)

Também denominado por Q-test, do termo “Q” de Quick, por se tratar de um ensaio
relativamente rápido. Este ensaio é mais utilizado para argilas e apresenta resultados
conservadores para obras onde o carregamento é rápido, sem adensamentos.
15

Neste ensaio, não se impõe, em nenhuma etapa, o adensamento da amostra. Assim sendo,
as válvulas de comunicação entre as pedras porosas e as buretas de medição são fechadas,
impedindo a drenagem da amostra durante a aplicação das tensões. Dessa forma, não há
qualquer variação de volume da amostra.
Aplica-se, então, a tensão confinante (𝜎3 ), gerada pela água ao preencher toda a célula do
triaxial, e a tensão axial (𝜎1 ) de forma crescente no corpo de prova, até que ele se rompa. A
velocidade do deslocamento vertical durante aplicação da força axial não altera o resultado.
Mede-se a resistência não drenada do solo (Su).
Neste ensaio, não há acréscimo de tensões efetivas, portanto não importa a tensão
confinante no ensaio, nem a poropressão gerada na ruptura, pois só há um círculo efetivo. Na
prática, no entanto, são realizados três ensaios com tensões confinantes diferentes, conforme
mostra a FIG. 2.2, obtendo como resultado final de tensão cisalhante a média dos valores. A
poropressão, por sua vez, apresenta um valor maior ao final do ensaio.

FIG. 2.2 - Resultado de um ensaio UU

2.4.2 Ensaio CD (Consolidated Drained)

Este ensaio é denominado CD devido à expressão consolidated drained, ou seja, o ensaio
é drenado e o corpo de prova é adensado. Também é conhecido como ensaio S, de slow (lento),
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pelo tempo necessário para dissipação completa da poropressão: para solos permeáveis, esse
ensaio pode demorar alguns minutos; contudo, para argilas, o ensaio pode demorar vários dias.
Neste ensaio, com a drenagem mantida sempre aberta, aplica-se a tensão confinante e
espera-se o adensamento do corpo de prova. Esse adensamento ocorre isotropicamente, de
forma que 𝜎1 seja igual a 𝜎3 durante essa etapa. Denomina-se esse ensaio, portanto, de CID.
Mas, caso o adensamento seja anisotrópico, o ensaio será denominado CAD.
Ao final do adensamento, aplica-se a força axial, aumentando seu valor lentamente, até a
ruptura. A água sob pressão sai (percola) pelo solo. É importante destacar que a velocidade de
deslocamento vertical deve ser lenta de forma que a drenagem ocorra durante todo tempo.
A poropressão é praticamente nula durante todo ensaio. Dessa forma, as tensões totais
aplicadas são, na verdade, tensões efetivas.
Além disso, se o corpo de prova estiver saturado, a quantidade de água que saiu representa
a variação de volume. Caso o corpo de prova não esteja saturado, ou o operador deseje garantir
a saturação original inicial, é possível aplicar uma contrapressão no topo e na base da amostra,
gerando um fluxo de água e expulsando eventuais bolhas de ar, que é o procedimento usual.

2.4.3

Ensaio CU (Consilidated Undrained): ensaios CIU e CAU

Este ensaio é denominado CU devido à expressão consolidated undrained, ou seja, o corpo
de prova é adensado e, após essa etapa, fecha-se a drenagem.
Neste ensaio, a pressão confinante é aplicada e o corpo de prova adensa, com a drenagem
aberta. É possível realizar o adensamento de ensaio de duas formas:
● Ensaio CIU: adensamento isotrópico, com 𝜎1 igual a 𝜎3 ao final do
adensamento;
● Ensaio CAU: adensamento anisotrópico, com 𝜎1 maior que 𝜎3 ao final do
adensamento.
Após o adensamento, fecha-se a drenagem e aplica-se a força axial até a ruptura (sem
variação de volume).
As tensões medidas nesse ensaio são tensões totais. No entanto, medindo-se a poropressão,
é possível obter as tensões efetivas, de forma bem mais rápida do que no ensaio CD.
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2.5 Resultados do Ensaio Triaxial

A tensão confinante é representada por 𝜎3 e a tensão devida ao carregamento axial é
denominada de acréscimo de tensão axial ou tensão desviadora, representada por (𝜎1 − 𝜎3).
Durante o ensaio, ao aplicar diferentes tensões confinantes, são medidos diversos valores de
tensão desviadora e de deformação axial do corpo de prova, gerando o gráfico ilustrado na FIG.
2.3. Ao dividir o valor do deslocamento vertical pelo comprimento inicial do corpo de prova,
obtém-se o valor da deformação vertical específica.

Tensão Desviadora σd (kg/cm²)

12
10
8
6
4
2
0
0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Deformação axial ε (%)

FIG. 2.3 – Exemplo de gráfico Tensão desviadora x Deformação axial

A partir das máximas tensões desviadoras obtidas, em vários ensaios, durante o
carregamento axial, é possível a obtenção dos círculos de Mohr, representando o estado de
tensões que atua no solo. Também é possível obter a envoltória de ruptura do solo. Com isso,
determinam-se os parâmetros geotécnicos do solo, como coesão (c’) e ângulo de atrito (φ),
como mostra a FIG. 2.4.
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FIG. 2.4 – Exemplo de envoltória de ruptura do solo, para determinação de c’ e φ pelo
círculo de Mohr
O estado de tensões pode ser representado pelas tensões totais ou tensões efetivas, que se
diferenciam apenas pelo valor da poropressão. É importante destacar que as tensões de
cisalhamento dependem apenas das tensões principais (𝜎1 𝑒 𝜎3 ), já que a água não resiste a
tensões de cisalhamento.
Para representar o estado de tensões no solo em diversas fases de um carregamento, utilizase a trajetória de tensões. Dessa forma, os círculos de Mohr passam a ser representados por um
ponto, ilustrando a evolução das tensões na amostra. A FIG. 2.5 ilustra a trajetória de tensões.
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FIG. 2.5 - Trajetória de tensões, a partir dos círculos de Mohr
Fonte: C. P. ALVES DE LIMA, Maria José. Mecânica dos Solos. [S.l.: s.n.], p. 46. v. 2

Para obter a representação em trajetória de tensões, a partir do círculo de Mohr, é preciso
fazer a seguinte mudança de variável:
(𝜎1 + 𝜎3 )
2
(𝜎1 − 𝜎3 )
𝑞=
2
𝑝=

Onde p é representado no eixo das abscissas e q, no eixo das ordenadas no gráfico da
trajetória de tensões.
É possível perceber que p corresponde à média das tensões principais e q corresponde
a semi diferença destas. Ou seja, p e q representam as tensões normal e cisalhante no plano de
máxima tensão cisalhante.
Com várias trajetórias de tensões, a partir de uma série de ensaios realizados, é possível
determinar a envoltória destas trajetórias, demonstrada na FIG. 2.6.
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FIG. 2.6 - Envoltória da trajetória de tensões representada pela reta AI
Fonte: C. P. ALVES DE LIMA, Maria José. Mecânica dos Solos. [S.l.: s.n.], p. 55. v. 2

Tal envoltória é representada pela seguinte equação de reta:
𝑞 = 𝑑 + 𝑝 × tan 𝛽
Onde os coeficientes d e β são relacionados com os coeficientes c e φ da envoltória de
ruptura da seguinte forma:
sin 𝜑 = tan 𝛽
𝑐=

𝑑
cos 𝜑

A importância da trajetória de tensões se dá principalmente na determinação da envoltória
de ruptura para um número muito grande de ensaios.
Da mesma forma que o estado de tensões, a trajetória de tensões também pode ser
representada pelas tensões totais ou tensões efetivas, que se diferenciam apenas pelo valor da
poropressão existente, como demonstrado na equação a seguir:

𝑝′ =

𝜎′1 + 𝜎′3
=𝑝−𝑢
2
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Onde:
𝑝′ – Trajetória de tensões efetivas, no eixo das abscissas;
𝑝 – Trajetória de tensões totais, no eixo das ordenadas;
𝜎´1 – Tensão efetiva axial;
𝜎´3 – Tensão efetiva radial;
𝑢 – Poropressão.

2.6 Preparação de Amostras

Para os ensaios triaxiais, os corpos de prova podem ser obtidos através de amostras
indeformadas com amostradores Shelby (de paredes finas), Denison (de paredes duplas) ou
blocos. Também é possível moldar amostras em laboratório, reproduzindo as condições de
compactação encontradas in situ.
Em geral, a relação altura: diâmetro dos corpos de prova podem variar de 1,5 a 3, sendo
comuns corpos de prova com 1,4” de diâmetro e 3,5” de altura ou 2,8” de diâmetro e 6,5” de
altura.

2.6.1 Solos Argilosos

Para solos argilosos, utilizam-se as amostras indeformadas. Segundo a norma DNER-PRO
002/94, amostras indeformadas são aquelas em que o solo se apresenta o mais próximo possível
de sua estrutura natural, e blocos indeformados são as amostras de forma cúbica retiradas de
escavações (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (1994)).
Dessa forma, deve-se ter extremo cuidado no manuseio, evitando perturbações da amostra
que possam alterar suas condições naturais, como amolgamentos, variações de umidade ou
mudanças de camadas.
O amostrador do tipo Shelby de parede fina, é o mais usado, tanto no Brasil como no
exterior. Normalmente são fabricados em latão ou alumínio, ou ainda em aço inoxidável, porém
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a um custo mais elevado. Ele é utilizado para coleta de amostras indeformadas em solos de
baixa consistência, segundo padrões estabelecidos pela NBR 9820.
Com a amostra ainda dentro do amostrador, descarta-se os primeiros 5 centímetros de cada
extremidade do tubo amostrador, uma vez que esse material é considerado impróprio para
moldagem de corpos de prova.
A partir disso, a parte restante da argila é extraída cortando-se o tubo Shelby juntamente
com a amostra. Então, com auxílio de um fio de aço (ilustrado na FIG. 2.7), a amostra é cortada,
dividindo-se em corpos de prova com altura próxima a 2 centímetros maior do que o desejado.
Deve-se extrair e cortar tantos corpos de provas quanto forem necessários. Aqueles que não
forem imediatamente utilizados devem ser envolvidos com papel alumínio com parafina e
armazenados em câmara úmida, sempre indicando topo e base.

FIG. 2.7 - Equipamento com fio de aço, utilizados para moldagem de corpo de prova

O corpo de prova é então colocado num torno, FIG. 2.8, entre seus dois pratos, para ser
moldado com o fio de aço, cortando-o lateralmente até o diâmetro desejado. É importante que
o corte seja feito de cima para baixo na parte superior e de baixo para cima na parte inferior,
evitando, assim, rachaduras nas extremidades. No final da moldagem, o corpo de prova deve
ser cilíndrico.
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FIG. 2.8 - Torno de moldagem para corpo de prova
Fonte: Renascer Indústria, 2017. Disponível em: <https://renacerindustriacatalogo.wordpress.com/2014/12/08/torno-demoldagem-para-corpos-de-prova/>

Caso sejam encontradas pedras na superfície do corpo de prova, elas devem ser
cuidadosamente retiradas e seus espaços preenchidos com o mesmo material do corpo de prova.
Tais pedras poderiam rasgar a membrana durante o ensaio e comprometer os resultados.
Com o corpo de prova no diâmetro desejado, ele é retirado do torno, envolto por folha de
alumínio e colocado no berço, onde suas extremidades serão cortadas com o fio de aço e
isoladas. Este material retirado será utilizado, em duas cápsulas, para determinação do teor de
umidade.
Em seguida, o corpo de prova deve ser pesado, com precisão de 0,01g e deve-se medir seu
diâmetro na base, a meia altura e no topo, anotando a média desses valores. Também é preciso
realizar três medições de altura e registrar sua média. Por fim, o corpo de prova é levado para
a célula triaxial (caso não seja possível levá-lo imediatamente, envolvê-lo com papel alumínio,
colocar parafina e armazená-lo em câmara úmida).
Os corpos de prova em blocos possuem normalmente mais resistência do que as obtidas
com amostradores Shelby. Por isso, devem ser trabalhadas com espátulas ou lâminas afiadas.
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FIG. 2.9 - Bloco indeformado, retirado através de escavações

Cortam-se paralelepípedos de solo com dimensões pouco maiores (cerca de 2 centímetros)
do que o corpo de prova desejado, observando as direções de altura e de diâmetro corretas.
Aqueles que não forem imediatamente utilizados devem receber parafina e serem armazenados
em câmara úmida.
Possíveis pedras existentes no bloco podem dificultar o corte ou a moldagem e, portanto,
uma solução seria moldar corpos de prova com diâmetros maiores.
A moldagem desse corpo de prova é muito semelhante à moldagem de corpo de prova
obtida com amostradores Shelby. Entretanto, deve se utilizar facas com lâmina fina e afiada ao
trabalhar a amostra (ao invés de fio de aço), realizando cortes da extremidade para o centro, de
modo a evitar rachaduras nas bases.

2.6.2 Solos Arenosos

Os corpos de prova de solos arenosos podem ser de dois tipos: secos ou saturados. Cada
um exigirá uma preparação e moldagem diferentes, conforme descrito a seguir.
Para obter corpos de prova de solos arenosos secos, deve-se, inicialmente, colocar o solo
em estufa para secar, a 105oC. Em seguida, ele é retirado da estuda e resfriado em atmosfera
seca.
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Na base da célula triaxial, coloca-se uma pedra porosa seca (retirada da estufa) e um papelfiltro. Auxiliado por um expansor metálico, prende-se uma membrana com dois anéis de
borracha (o’rings) na base. O molde bipartido deve ser instalado sobre a base e a membrana
deve ser presa nele (passando pelo interior do molde) por sucção. O solo é então colocado
dentro do molde.
Para obter um solo com compacidade mínima, ele deve ser lançado no molde a alguns
centímetros de altura. Já para obter uma compacidade média ou elevada, lançar o solo em
camadas de 1 a 2 centímetros, compactando ou vibrando cada camada.
Após o lançamento do solo no molde, é preciso obter o peso desse corpo de prova, por
diferença com o peso do molde. Coloca-se, então, sobre ele, um transdutor de pressão (sem
pedra porosa drenante). A membrana, em sua parte superior, é presa no transmissor com dois
anéis de borracha (o’rings) e aplica-se uma sucção (com bomba de vácuo) sobre o corpo de
prova, da ordem de 0,05 kg/cm².
A pressão atmosférica deve ser reestabelecida entre a membrana e o molde e este é
desmontado. Por fim, mede-se o diâmetro e a altura do corpo de prova.
Os procedimentos iniciais para conseguir corpos de prova de solos arenosos saturados são
semelhantes aos empregados para corpos de prova secos, exceto pelo uso de pedra porosa
saturada.
Na base da célula triaxial, saturam-se os condutos e coloca-se uma pedra porosa saturada
e um papel-filtro. Assim como para corpos de prova secos, auxiliado por um expansor metálico,
prende-se uma membrana com dois anéis de borracha (o’rings) na base. O molde bipartido deve
ser instalado sobre a base e a membrana deve ser presa nele por sucção.
Em seguida, deve-se preencher totalmente o molde com água (através da bureta ligada nos
condutos). É importante verificar se todas as bolhas de água foram retiradas. Uma mistura de
solo e água é então colocada dentro do molde. Caso seja necessária uma maior compacidade, a
amostra deverá ser compactada por vibração.
Após o lançamento do solo no molde, é preciso obter (por diferença) o peso do solo seco.
Coloca-se, então, sobre ele, um transmissor de pressão (sem drenante). A membrana, em sua
parte superior, deve ser presa no transmissor com dois anéis de borracha.
O molde pode ser, por fim, desmontado e inicia-se a montagem da célula, preenchendo-a
com água.
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2.7 Saturação do Corpo de Prova: Parâmetro B

O ensaio de compressão triaxial pode ser realizado com a amostra nas suas condições
naturais de saturação (aquelas encontradas in situ) ou saturada. Para isso, utiliza-se o parâmetro
de poropressão B de Skempton para determinar o grau de saturação do corpo de prova durante
o ensaio.
O parâmetro B, apresentado originalmente por Skempton, em 1954, é determinado
experimentalmente e está relacionado ao grau de saturação da amostra. O parâmetro B, quando
sobre o corpo de prova age um acréscimo da tensão confinante sem drenagem de água, pode
ser definido como:

𝐵=

∆𝑢
∆𝜎3

Onde:
Δu – acréscimo de poropressão;
Δσ3 – acréscimo de tensão confinante.

Para a realização de ensaios triaxiais CU e CD, considera-se que a amostra está saturada
quando seu parâmetro B encontra-se igual ou maior que 0,95, segundo recomendação da
AASHTO.
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3. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO TRIAXIAL ELE INTERNATIONAL

O equipamento triaxial da ELE Internacional, foco desse estudo, é formado por:
•

Um painel de controle (Master Control Panel);

•

Um tanque desareador de água;

•

Uma câmara ou célula com transdutores de pressão e volume, onde o corpo de
prova é colocado e confinado com uma determinada pressão;

•

Um aparelho eletrônico de aquisição de dados, GDU – Geotechnical Data
Acquisition Unit;

•

Medidor de variação de volume.

FIG. 3.1 - Equipamento Triaxial: Tri-Flex 2

A realização dos ensaios e a análise dos dados obtidos são feitas pelo software, também
desenvolvido pela ELE International, chamado DS7. Além disso, para realização do ensaio
triaxial, são necessários uma prensa, um tanque de suprimento de água, uma bomba de vácuo,
suprimento de ar comprimido e um tanque de despejo.
28

FIG. 3.2 - Bomba de vácuo

FIG. 3.3 - Prensa com a célula do triaxial
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3.1 Suprimento de ar comprimido

O suprimento de ar comprimido permite a aplicação de pressão no sistema (na célula, nas
buretas e no tanque desareador). Dessa forma, antes de se realizar qualquer procedimento, é
necessário abrir o suprimento de ar comprimido do laboratório, acionando o disjuntor
correspondente na caixa de energia do laboratório e girando a válvula (cor amarela) do ar
comprimido (para a posição aberta) na tubulação correspondente, localizada logo atrás da célula
de triaxial.

FIG. 3.4 – Suprimento de ar comprimido
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3.2 Painel de Controle Principal (Master Control Panel)

O Painel de Controle Principal é um painel que permite controlar e conectar os diferentes
componentes necessários ao ensaio triaxial. É através dele que água, pressão e vácuo chegam
ao sistema e então são aplicados à célula com o corpo de prova.

FIG. 3.5 – Master Control Panel
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Na FIG. 3.5, é possível observar os seguintes elementos que compõe Master Control
Panel:
A) Medidor de pressão digital;
B) Pressure Supply e Master Regulator;
C) Vacuum Supply;
D) Deairing Water Control;
E) Buretas
i.

Bureta para pressão confinante (E1);

ii.

Bureta para contrapressão (back pressure, E2);

iii.

Bureta extra ou substituta (E3).

F) Unidades auxiliares

A seguir, descreve-se cada um dos componentes do Master Control Panel:

A) Medidor de Pressão Digital

O medidor de pressão digital mostra o valor da pressão, em kPa, que será aplicada na bureta
e, em seguida, no corpo de prova. Antes de iniciar qualquer ensaio, o medidor de pressão deve
ser ligado, utilizando o botão ON/OFF logo abaixo dele, e assim permanecer de 15 a 20 minutos
para permitir a estabilização do valor.

FIG. 3.6 – Medidor de Pressão digital (desligado e ligado)
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B) Pressure Supply e Master Regulator

O pressure supply indica quanto de pressão está sendo fornecida ao sistema por completo,
através do suprimento de ar comprimido. Para regular o valor da pressão, utiliza-se o master
regulator. Para isso, liga-se o suprimento de ar comprimido e, de forma imediata, o ponteiro do
pressure supply sai do zero.
As buretas suportam uma pressão máxima de 150 psi (ou aproximadamente 1034 kPa),
enquanto que a célula triaxial suporta uma pressão máxima de 145 psi (1000 kPa). No entanto,
para ensaios triaxiais, não é necessário utilizar altas pressões. Portanto, recomenda-se escolher
uma pressão 10 a 15 psi a mais do que a pressão desejada para realizar todo o ensaio. Gira-se,
então, o master regulator para o valor almejado, que aparecerá no pressure supply e servirá
para alimentar todo o sistema.

FIG. 3.7 - Pressure Supply, Master Regulator, Vacuum Supply e De-airing Water
Control
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C) Vacuum Supply

Com a bomba de vácuo ligada, o vacuum supply mostra o quanto de vácuo a bomba de
vácuo pode aplicar no sistema. A aplicação de vácuo serve para remover ar da água que será
usada na saturação do corpo de prova. Como o propósito da saturação é remover o ar presente
na amostra, a água utilizada deve possuir a menor quantidade possível de ar. Recomenda-se
uma bomba de vácuo capaz de fornecer de 94 a 98 kPa.

D) Deairing Water Control

Esta válvula controla o tanque desareador. Inicialmente, a válvula é mantida na posição
vent, que significa que o tanque está sob ação da pressão atmosférica, ou seja, não há aplicação
de pressão ou vácuo nele.
Caso a válvula seja colocada na posição fill, será jogada água no interior do tanque.
Retornando para a posição vent, o tanque não será mais preenchido.
A posição vacuum e a posição pressure aplicam vácuo e pressão, respectivamente, no
interior do tanque. A quantidade de vácuo aplicada é mostrada no vaccum supply, bem como a
quantidade de pressão aplicada é mostrada no pressure supply. Importante ressaltar que a
pressão a que o tanque está submetido é estabelecida pelo usuário, através do Master Regulator,
mencionado anteriormente; no entanto, o vácuo aplicado no sistema não pode ser alterado,
dependendo apenas da capacidade da bomba de vácuo.

E) Buretas

As buretas se localizam na parte direita do painel. Os comandos que se relacionam
diretamente com as buretas são verticais, ou seja, cada bureta possui seu switch do display, seu
botão de set pressure, sua válvula de pressão, seu switch open/closed e sua válvula de
enchimento, conforme ilustrado na FIG. 3.8.
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FIG. 3.8 - Buretas e seus respectivos comandos verticais

Na FIG. 3.8, os botões com mesmo número se relacionam apenas com a bureta de mesma
numeração. Cada bureta possui seus próprios comandos, todos localizados na mesma vertical
do painel.
Para verificar a pressão atuante na bureta 1, por exemplo, deve-se colocar seu switch do
display pressure na posição display pressure (para cima). Dessa forma, com o medidor de
pressão ligado e os demais switches (das outras buretas) do display pressure na posição cancel
display pressure (para baixo), a pressão que está sendo aplicada na bureta 1 aparecerá no visor
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do medidor de pressão. Mas, caso fosse desejado verificar a pressão na bureta 2, bastaria abaixar
o switch 1 e levantar o switch 2: a pressão da bureta 2 apareceria no visor.
É importante destacar que apenas um switch por vez deve permanecer na posição display
pressure para se obter leituras corretas.
Ainda mantendo o switch da bureta 1 para cima (e os demais em cancel display pressure),
é possível ajustar a pressão dessa bureta girando o botão set pressure 1. No entanto, essa nova
pressão ainda não foi aplicada na bureta 1. É preciso, então, colocar a válvula de pressão 1 na
posição pressure. Logo abaixo da bureta 1, colocando o switch open/closed 1 na posição open,
a pressão atuante na bureta é propagada pelo tubo. Nesse caso específico, a pressão da bureta 1
é aplicada diretamente na célula do triaxial, agindo como pressão confinante.
O preenchimento das buretas é feito com a água do tanque desareador, e seu procedimento
será descrito na seção 3.3 Tanque desareador.
Com a bureta já cheia de água, as possíveis bolhas presentes em seu interior podem ser
retiradas com aplicação de vácuo. Para isso, a válvula de pressão correspondente deve ser
colocada na posição de vacuum. Se a bomba de vácuo fornecer entre 94 a 98 kPa, recomendase que o sistema fique em repouso sob vácuo de 45 minutos a 1 hora. Mas se a bomba for mais
fraca, são necessárias mais horas sob aplicação de vácuo. É possível, também, aplicar leves
batidas na bureta para ajudar na eliminação das bolhas de ar.
Quando não houver mais bolhas subindo pela bureta, a válvula de pressão deve retornar
para a posição de vent.
Os switches open/closed auxiliam na medição de volume de água presente na bureta.
Deixando na posição closed e aplicando pressão na bureta, haverá uma diferença de altura entre
a água localizada na parte interna da bureta e aquela localizada na parte externa da bureta. Essa
diferença mostra a quantidade de água na bureta, em ml.
Como esse equipamento possui transdutor de volume, não é necessário fazer a medição de
volume pelas buretas. Esse artifício serve, por outro lado, para comparar a leitura das buretas
com a leitura do transdutor, garantindo o correto funcionamento do transdutor. Além disso, com
esse método de medição de volume com as buretas, também é possível verificar se há algum
vazamento, caso a água na bureta comece a sair quando não deveria.
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F) As Unidades Auxiliares

São saídas de ar (na mesma pressão que a atuante no tanque desareador), de vácuo e de
água auxiliares, que podem ser usadas com diversos propósitos. Por exemplo, a saída de água
poder ser usada para encher a célula do triaxial.

FIG. 3.9 - Unidades auxiliares de água, vácuo e ar

3.3 Tanque desareador

O tanque desareador é um suprimento de água sem ar. Para isso, ele deve ser preenchido
com água (até aproximadamente uma polegada, ou 2,5 cm, do topo) e, então, deve-se aplicar
vácuo em seu interior para retirar ar dessa água, que será utilizada no corpo de prova.
O tanque possui dois conectores: o primeiro, chamado de supply line, fornece água e aplica
pressão ou vácuo no desareador; o segundo, chamado de feed line, serve para retirar água do
desareador, quando for aplicada pressão sobre ele. Além disso, o desareador também possui
uma válvula, no seu topo, que serve para igualar a pressão no interior do tanque a pressão
atmosférica. Para isso, levanta-se a válvula, até que não se ouça mais nenhum chiado,
significando que a pressão está igualada.
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FIG. 3.10 - Tanque desareador

Tudo o que acontece no desareador, seu preenchimento com água, aplicação de pressão e
vácuo, é controlado pelo deairing water control, mencionado anteriormente.
Para encher o tanque, é necessário, incialmente, garantir que o suprimento de água esteja
cheio e com seu tubo conector dentro dele. Liga-se, então, o suprimento de ar comprimido e a
bomba de vácuo. No deairing water control, deve-se colocar a válvula em vacuum e esperar
alguns segundos. Em seguida, gira-se a mesma válvula para a posição fill e, então, o tanque
desareador deve começar a encher.
É importante destacar que o tanque não deve ser preenchido por completo, mas até uma
altura de 1 polegada, aproximadamente, do topo. Essa medida garante que o tanque irá aguentar
a pressão e o vácuo nele aplicados.
Para remoção de ar do tanque, a válvula do deairing water control deve estar inicialmente
em vent. Levanta-se, então, a válvula no topo do tanque, garantindo que ele esteja sob pressão
atmosférica. Em seguida, o deairing water control é colocado na posição de vacuum. Com uma
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bomba que forneça 94 a 98 kPa, recomenda-se que o sistema fique em repouso sob vácuo de
45 minutos a 1 hora, pelo menos, para retirar tanto quanto for possível de ar do tanque. Caso
haja bolhas presas na superfície do tanque, deve-se aplicar leves batidas nele (importante não
bater muito forte, para não causar turbulências provocando a entrada de ar novamente).
Quando não houver mais bolhas subindo pelo tanque, a válvula do deairing water control
deve retornar para a posição de vent e a válvula no topo do tanque deve ser levantada.
Ao colocar a vávula do deairing water control na posição pressure, aplica-se pressão (na
quantidade apresentada pelo pressure supply) no desareador e enche-se as buretas. Para isso, a
válvula no topo do tanque deve ser levantada e a válvula do deairing water control deve estar
na posição pressure. Em seguida, escolhe-se a bureta que se quer encher e, então, coloca-se seu
switch open/closed correspondente na posição de open, bem como sua válvula de enchimento
correspondente (localizada logo abaixo da bureta) na posição de fill. Não é recomendado abrir
esta válvula completamente, mas de forma parcial e lenta, para evitar perturbações com
surgimento de bolhas no sistema. A bureta deve ser cheia no máximo até uma polegada de
distância do topo.
Ao terminar de encher, a válvula da bureta retorna para a posição cell operate (vertical
apontado para cima), o switch retorna para a posição de closed, a válvula do deairing water
control volta à posição vent e levanta-se a válvula no topo do desareador.

3.4 Célula Triaxial

A célula triaxial é colocada sobre uma prensa. É formada por uma plataforma central, onde
o corpo de prova é colocado, e possui três entradas para água, segundo a FIG. 3.11.
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FIG. 3.11 – Vista superior da plataforma central da célula triaxial.

Na FIG. 3.11, é possível identificar:

Entrada de água 1:

Garante a tensão de confinamento no corpo de prova e está
ligada diretamente ao transdutor de pressão de confinamento
(CP);

Entrada de água 2:

Relacionada a poropressão do corpo de prova, por onde
ocorre a drenagem da amotra. Ligada diretamento ao
transdutor de poropressão (PP).

Entrada de água 3:

Relacionada com a contrapressão e ligada ao seu transdutor
(BP).

A quarta válvula deve permanecer fechada durante todo ensaio; ela somente é utilizada
para saída de ar.
A primeira entrada de água garante a aplicação da pressão confinante, a segunda está
relacionada com a quantidade de pressão na célula e a terceira tem como fim a saturação da
amostra. A cada uma dessas entradas está ligado um transdutor de pressão.
A célula é fechada por três parafusos tirantes, que garantem seu vedamento. Na sua parte
superior, existe ainda um outro parafuso. Ele permite retirar bolhas do sistema, durante o
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preenchimento da célula com água, e também garantir a correta aplicação da pressão de
confinamento.

3.5 Sistema de Aquisição de Dados (GDU – Geotechnical Data Acquisition Unit)

A GDU, ou Sistema de Aquisição de Dados, recebe os dados medidos pelos transdutores e
os leva ao computador, onde poderão ser analisados pelo operador.
Cada transdutor possui uma entrada ou canal diferente, segundo mostra a FIG. 3.12. A
GDU adquirida possui oito canais possíveis, dentre os quais seis são utilizados. São eles:

1) Transdutor de deslocamento axial;
2) Transdutor de força;
3) Transdutor de pressão de confinamento (CP);
4) Transdutor de pressão para poropressão (PP);
5) Transdutor de contrapressão (BP);
6) Transdutor de volume

É possível, no entanto, ampliar para até 32 canais numa mesma GDU. Para cara transdutor
conectado num canal, uma luz verde acende, indicando o correto funcionamento.

FIG. 3.12 – Sistema de Aquisição de Dados
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Além disso, existem cinco luzes na GDU, localizadas no lado direito, sinalizando o que
está acontecendo nela, ou ainda possíveis problemas:
a) Power: pisca na cor verde enquanto há comunicação da GDU com o software,
ou seja, quando os dados de memória da GDU são transferidos para o computador;
b) Scan: essa luz pisca na cor verde cada vez que os transdutores são escaneados e
seus dados são coletados, de segundo em segundo;
c) Error: essa luz somente pisca quando há erros na leitura dos transdutores;
d) Comms: os dados estão sendo transferidos da memória da GDU em valores no
software;
e) Pwr Fail: se estiver ligada, significa que há alguma falha no fornecimento de
energia.

A GDU possui uma bateria que evita a perda de dados, que já foram coletados ao longo de
um ensaio, durante uma falha de energia elétrica. Assim, durante uma queda de energia, os
dados não são coletados, mas os dados coletados anteriormente e após a falha não são perdidos
e podem ser utilizados.
Por outro lado, se a GDU não for conectada a energia, a bateria deixa de receber carga e,
com o tempo, vai diminuindo sua eficiência (até que não funcione mais). Recomenda-se,
portanto, que a GDU não fique desligada por um longo período de tempo, mas seja ligada, pelo
menos, de dois a três dias, a cada seis meses.

3.6 Medidor de Variação de Volume

O medidor de variação de volume, mostrado na FIG. 3.13, é utilizado para medir o quanto
de água sai (durante a etapa de adensamento) ou entra na amostra (durante a saturação). Dessa
forma, é possível saber quanto o volume da amostra variou.
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FIG. 3.13 - Medidor de Variação de Volume

Esse medidor é formado por duas alavancas:
a) Alavanca do lado direito:
Possui duas condições, online, para cima, e off-line, para baixo. Quando a alavanca estiver
na condição de off-line, a água que passar não será medida pelos transdutores. Quando estiver
na posição online, os transdutores estão medindo toda água que entra e sai da amostra.
b) Alavanca do lado esquerdo:
Possui três posições: saturação, na parte de cima, by pass, no meio, e “consolidação”
(adensamento), na parte debaixo. Na posição saturação, a água flui da bureta para a amostra,
e, na posição “consolidação” (etapa de adensamento), a água sai da amostra para a bureta. Já
na posição by pass, a água flui sem ser monitorada e é utilizada durante o abastecimento da
célula; nas outras duas posições, a água será monitorada.
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3.7 Software DS7

Os dados lidos pelos transdutores poderão ser monitorados e analisados no computador
através do software DS7.

FIG. 3.14 - Tela principal do software DS7

A tela principal do software possui quatro botões principais: New Test, Monitor Test,
Analysis & Report e Exit. Além disso, possui três abas de acesso: File, Configure e Help.
O software é bastante simples e autoexplicativo, pois seus comandos aparecem segundo a
ordem necessária de utilização. Além disso, as etapas de preparação dos ensaios também são
descritas no software. Dessa forma, antes de começar um ensaio (antes de usar o botão New
Test), recomenda-se seguir pelos comandos de cada aba, um a um, utilizando-os quando
convier.
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Nas seções a seguir, serão descritas e explicadas cada uma das abas. Os botões principais
serão explicados durante a execução de cada ensaio (0. 4.2 Procedimentos do Ensaio U).

3.7.1

Arquivo (File)

A primeira aba File possui os comandos Login e Exit.

FIG. 3.15 - Aba File

O comando Login fornece a seguinte janela de interação:

FIG. 3.16 – Página de login
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Essa janela permite criar perfis de usuário. Um desses usuários é o “administrador”, que
tem acesso ilimitado ao software. Caso deseje, ele pode configurar uma senha, garantindo que
apenas ele tenha acesso aos dados de calibração. Os demais usuários são configurados para
“operador” e eles têm acesso apenas as funções principais do software.
O comando Exit permite sair ou fechar o software.

3.7.2

Configuração (Configure)

A segunda aba Configure possui os comandos System Settings, Transducers, Monitor
Transducers, Machines e Logger Diagnostics.

FIG. 3.17 – Aba Configure

O primeiro comando, System Settings, permite configurar:
• Idioma do software, entre Inglês, Espanhol e Francês (para a presente máquina,
no entanto, é possível utilizar apenas Inglês).
• Unidades de medidas – SI, Métrico ou US/Imperial. Importante destacar que as
unidades podem ser alteradas segundo preferência do usuário para uma melhor análise
dos relatórios, por exemplo. No entanto, toda vez que for preciso mexer ou lidar com
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calibração, as unidades devem estar em SI, uma vez que o código do software foi
elaborado em SI.
• Formato da data.
• Contador de início, que mostra uma contagem regressiva, com sinalizadores
sonoros, antes de iniciar os ensaios. Isso permite ao usuário iniciar o ensaio no software
e então executar o que mais for necessário, como iniciar a prensa, por exemplo, sem
perda de dados. O contador possui um default de 5 segundos, mas pode ser alterado para
até 20 segundos, ou ainda pode permanecer desligado.
• Porta da conexão, que permite selecionar ou mesmo mudar a porta do
computador a que está conectada a GDU.

FIG. 3.18 – Janela de configurações (Settings Panel)

O segundo comando Transducers permite realizar a entrada de dados para a calibração,
conforme apresentada na FIG. 3.19.
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FIG. 3.19 - Janela de calibragem dos transdutores

Cada transdutor possui seus próprios dados de calibração, que são fornecidos pelo
fabricante (ver seção: 7. ANEXOS.) Para entrar com os dados, basta seguir a ordenação indicada
na janela. Dessa forma, deve-se:

FIG. 3.20 - Quadro com etapas para calibragem dos transdutores
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Etapa Um:

Selecionar o canal a que o transdutor correspondente está ligado.

Etapa Dois:

Verificar o número de série do transdutor na folha com os dados de

calibração e selecionar o tipo de transdutor.
Etapa Três:

Selecionar o botão Enter cal data e, então, entrar com os dados

requisitados, segundo o que está especificado na folha de dados de calibração do transdutor.
São eles gain, slope e máximo range; a partir destes, são preenchidos automaticamente os
cinco valores de slopes e os valores de bits.

FIG. 3.21 – Janela de entrada de dados de calibração

Etapa Quatro: Definir a polaridade, segundo os sinais dos slopes apresentados na folha
de dados de calibração do transdutor. Segundo a convenção do software, polaridade positiva
implica em deslocamento para cima.
Etapa Cinco: Apertar, por fim, o botão apply e todos os dados serão salvos na memória
e ilustrados no quadro azul, na parte inferior da tela.
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O quadro azul mostra um resumo dos dados de calibração inseridos, de acordo com o canal
escolhido. Os círculos a esquerda definem qual conjunto de canais será apresentado: de 1 a 8,
de 9 a 16, de 17 a 24, de 25 a 32. No presente estudo, são utilizados apenas os canais de 1 a 6;
os três últimos círculos, portanto, não serão necessários. Os canais que não estão conectados a
um transdutor apresentam todos os dados nulos.
As fileiras seguintes mostram, nesta ordem, o canal, o número de série, o tipo de transdutor,
o ganho e os slopes de cada transdutor correspondente. Com essa apresentação de dados, é
possível verificar, a qualquer momento, se os dados de calibração estão corretos.
É importante destacar que o fabricante recomenda que a calibração deva ser refeita a cada
ano.
Ainda na tela de Transducers, o botão Calibrate Transducer abre a seguinte tela:

FIG. 3.22 - Janela Calibrate Transducer
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Essa janela serve para realizar a calibração dos transdutores caso não se tenha a folha de
dados de calibração, fornecido pelo fabricante. Essa tela será muito pouco utilizada pelo usuário
no seu dia-a-dia de realização de ensaios.
O terceiro comando Monitor Transducers permite verificar, a qualquer momento, o que
cada transdutor está lendo, mesmo durante a execução de um ensaio.

FIG. 3.23 - Tela de monitoramento dos transdutores

Para isso, determina-se qual transdutor deseja-se verificar selecionando seu canal
correspondente na caixa Logger Channel e apertando o botão Display Transducer. Aparecerá,
então, no visor a esquerda, o transdutor selecionado e sua medição. Este transdutor selecionado
também pode ser resetado, selecionando o botão Reset Transducer.
É possível, ainda, visualizar e verificar uma faixa de transdutores ao mesmo tempo. Para
isso, seleciona-se o primeiro transdutor desejado através de seu canal em First channel e, em
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seguida, seleciona-se o último transdutor em Last Channel e aperta-se o botão Display Range.
Ressalta-se, no entanto, que não é possível resetar mais de um transdutor por vez.
A verificação do transdutor de deslocamento axial e do transdutor de força é feita
perturbando cada um dos medidores, de forma lenta. Dessa forma, observa-se se a polaridade
está correta e, caso a perturbação seja máxima, se o range também está correto.
Os transdutores de pressão são verificados comparando o valor apresentado na tela com o
valor no visor do Master Control Panel. É normal verificar uma diminuição entre o primeiro e
o segundo valor de pressão, pois há perdas no caminho. Com isso, o valor mais correto aferido
é o do transdutor, pois ele está bem mais perto da amostra, garantindo maior precisão.
Já para verificar o transdutor de volume deve-se, no Master Control Panel, aplicar uma
pressão na bureta, abrir seu switch open/closed e anotar o volume marcado na bureta
internamente. Em seguida, coloca-se o medidor de variação de volume na posição Online e
Saturação e reseta-se o transdutor. Abre-se, então, a válvula na célula do triaxial correspondente
à bureta utilizada. Anota-sa a nova medida de volume na bureta e fazer a diferença com o
primeiro valor obtido. Essa diferença deve coincidir com o dado mostrado pelo transdutor.
Além disso, a polaridade definida para esse caso é positiva no sentido da saturação.
Neste quarto comando Machines, é possível gerar uma máquina para a realização do ensaio
e também apresentar quais transdutores serão utilizados.

FIG. 3.24 - Janela de configuração de máquinas
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O quinto comando Logger Diagnostics pertence a uma área pouco utilizada, exceto quando
solicitado pelo suporte técnico. Para o usuário comum, ele permite associar a hora marcada pelo
computador ao software. Mas isso somente deve ser feito quando não houver ensaios em
andamento.

FIG. 3.25 - Janela de diagnósticos dos transdutores

3.7.3

Ajuda (Help)

A terceira aba Help possui os comandos Press F1 at any time to Enter Help, Help Index e
About DS7.

53

FIG. 3.26 - Aba Help

O comando Press F1 at any time to Enter Help apresenta o atalho f1 no teclado do
computador para acessar o menu Help. Esse menu também pode ser acessado pelo comando
Help Index, e oferece ajudas quanto a utilização e operação do software.

FIG. 3.27 - Janela Help
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O comando About DS7 abre a seguinte janela:

FIG. 3.28 - Janela About DS7

Nesta janela, é possível obter informações do usuário logado, da versão do software, sobre
a empresa fornecedora do equipamento (ELE International) e as configurações do programa
Word necessário para geração de relatórios. Também é através dessa janela que se realiza o
registro do software, permitindo sua utilização.
Para registrar o software, é preciso que haja, inicialmente, comunicação entre software e
GDU, ligando o computador a GDU por um cabo RS 232. Em seguida, deve-se entrar no
software com um Customer Name, escolhido pelo cliente, e um Keycode, específico de cada
software. Para a máquina adquirida pelo laboratório da SE/2, o Keycode utilizado foi: DA21FB998, como mostra a FIG. 3.28. A partir de então, a ELE gera um código de ativação, que
permite finalizar o registro e, assim, realizar os ensaios e abrir os módulos correspondentes
adquiridos pelo cliente.
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Os módulos permitem realizar diferentes ensaios e analisar os resultados obtidos. Cada
módulo representa um ensaio e eles podem ser adquiridos separadamente. Se, por exemplo, um
cliente comprou apenas os módulos para ensaios de triaxiais, em outro momento ele poderá
adquirir o módulo para ensaio CBR, utilizando os mesmos softwares, GDU e células.

56

4. EXECUÇÃO DO ENSAIOS TRIAXIAIS

4.1 Montagem e Preparação do Corpo de Prova

Primeiramente, deve-se fazer a instalação do corpo de prova na célula do triaxial. Essa
etapa é comum para os todos os tipos de ensaio que o equipamento é capaz de fornecer. Os
procedimentos seguintes ilustram, então, a montagem de um corpo de prova argiloso na célula:
A) Colocar a membrana no corpo de prova:
Para impermeabilizar o corpo de prova, deve-se colocar uma membrana em volta do
mesmo, utilizando o equipamento mostrado na FIG. 4.1 a seguir. Após isso, deve-se dobrar as
extremidades da membrana envolvendo o cilindro de sucção para a colocação do corpo de
prova.

FIG. 4.1 - À esquerda, membrana utilizada, e, à direita, colocação da membrana no tubo
de sucção

O tubo laranja, ilustrado em FIG. 4.1, permite a aplicação de vácuo entre a membrana e o
cilindro de sucção. A membrana gruda no tubo e então é possível colocá-la perfeitamente
aderida ao corpo de corpo, ao cessar a aplicação de vácuo.
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Esse vácuo pode ser feito manualmente, através da saída do tubo laranja, como mostrado
na FIG. 4.2. Mantendo-se o vácuo, coloca-se o corpo de prova dentro do tubo; ao soltar o tubo,
a membrana será capaz de aderir ao CP.

FIG. 4.2 - À esquerda: aplicação do vácuo sobre o tubo; à direita: membrana aderida ao
corpo de prova

B) Colocar o corpo de prova e os anéis de borracha na célula do triaxial
Nessa etapa, deve-se ter cuidado para não ocorrer a deformação no corpo de prova, pois é
preciso manusear todo o entorno da célula com um certo cuidado para que isso não ocorra.
Antes de posicionar o corpo de prova na base da célula, deve-se colocar uma pedra porosa
e um filtro de papel, nessa sequência, como mostrado na FIG. 4.3.
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FIG. 4.3 - Filtro de papel, pedra porosa e base da célula, respectivamente de cima para
baixo

Feito isso, coloca-se, cuidadosamente, o corpo de prova com a membrana na base da célula,
para logo após posicionar os anéis de borracha de vedação (o’rings). Os anéis de borracha, por
sua vez, são inseridos com a ajuda de um expansor de metal, auxiliando na colocação dos anéis
na base da célula, como mostra a FIG. 4.4. Tais anéis são fundamentais para não permitir que
a água do interior da célula entre dentro do corpo de prova.

FIG. 4.4 - À esquerda: anéis de borracha na base da célula (parte inferior), à direita:
expansor metálico que auxilia na colocação dos anéis
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C) Colocar os anéis de borracha na parte superior e fechar a célula
Após colocar os anéis de borracha na parte inferior, retira-se o tubo referente ao back
pressure, localizado na base superior, acima do corpo de prova, e coloca-se, dentro da
membrana, um filtro de papel e a pedra porosa, nessa ordem. Por fim, colocam-se os anéis de
borracha na parte superior, prendendo a membrana na base superior, e o tubo do back pressure,
como ilustra a FIG. 4.5. É importante lembrar que a membrana deve sempre estar entre os anéis
de borracha e a base, para que ocorra a vedação dentro do corpo de prova.

FIG. 4.5 - Corpo de prova após a colocação dos anéis de borracha na parte superior e
inferior

Após essa etapa, deve-se fechar a célula e apertar as porcas dos tirantes, sempre dois a dois,
fixando a câmara da célula à base. O parafuso que fica na parte superior da câmara da célula
deve estar aberto, para permitir a saída eventual de ar durante o preenchimento de água na
célula, no começo dos ensaios. O esquema final da instalação do corpo de prova na célula
triaxial é mostrado na FIG. 4.6.
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FIG. 4.6 - Esquema final do corpo de prova na célula triaxial

4.2 Procedimentos do Ensaio UU

Na tela principal do software DS7, primeiro deve-se clicar na aba Configure e depois em
Machines, para configurar um novo tipo de ensaio. Uma nova janela aparecerá, conforme a
FIG. 4.7 a seguir.

FIG. 4.7 - Configurando um novo tipo de ensaio
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Ainda nessa janela, clica-se no botão Set-up new machine para inserir um nome para uma
nova etapa de ensaios. Após isso, pressiona-se Select Test Type para selecionar o tipo de ensaio
desejado: UU, CU ou CD. Para realizar o ensaio UU, deve-se selecionar a opção Quick
Undrained Tests.
Na parte inferior, em Logger Channels, selecionam-se os canais referentes aos transdutores
de deformação axial (Axial Displacement), à pressão de confinamento da célula (Cell Pressure
- CP) e à força no pistão (Force). Após isso, clica-se em Apply e os valores referentes à
calibração dos transdutores aparecerá (Para ver como se faz a calibração dos transdutores, veja
a seção Configuração (Configure). Para terminar a configuração do novo ensaio, clica-se em
Ok.
Na janela principal do software, clica-se na opção New Test. Uma nova janela aparecerá,
conforme mostra a FIG. 4.8 a seguir.

FIG. 4.8 - Informações iniciais da amostra
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Nesta janela, deve-se inserir as informações de projeto, como o nome da empresa que está
realizando o ensaio, o tipo de amostra em Sample Type, e todas as informações prévias de uma
amostra. Após isso, clica-se em Ok.
Na próxima janela, segundo a FIG. 4.9 aparecem todas as máquinas configuradas,
indicando o progresso do ensaio. O ensaio que ainda não foi iniciado, será indicado através da
palavra Available. Selecione a máquina configurada anteriormente para dar início ao ensaio
desejado.

FIG. 4.9 - Menu de seleção das máquinas
As máquinas que possuírem ensaios em execução, ainda que em segundo plano, estarão
indicadas através da palavra In Use e, portanto, não aparecerão disponíveis para seleção.
Clica-se, então, na opção Select a Machine for the Test. Com isso, uma nova janela
aparecerá (FIG. 4.10). Esta janela monitora o ensaio em tempo real, mostrando os resultados
dos transdutores de deslocamento axial, de força e pressão na célula CP. Seleciona-se a opção
Start Test Stage para escolher a etapa do ensaio a ser realizado.
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FIG. 4.10 - Janela de monitoramento do ensaio

Ao clicar na opção Test Initialisation, a única opção disponível, uma nova janela deverá
aparecer (FIG. 4.11). Nesta janela, deve-se colocar as propriedades físicas da amostra, como
diâmetro, altura do corpo de prova, espessura da membrana. Após inserir esses dados, clica-se
na opção Confirm Setup Data, confirmamdo os dados da amostra.

FIG. 4.11 - Inserindo as propriedades físicas da amostra
64

Após isso, clica-se em Start Test Stage e, em seguida, clica-se na opção Compression. Na
realização do ensaio UU, o software não cita a necessidade da realização da saturação do corpo
de prova. Isso se dá devido ao resultado do ensaio UU que o software fornece ao analisar os
valores de tensões totais e não tensões efetivas. Por conta disso, o software não fornece as
medidas de poropressão e a única etapa a ser realizada será a compressão, em que ocorrerá a
ruptura da amostra analisada.
Usualmente, para se obter os valores de poropressão do ensaio UU, utiliza-se a modalidade
CIU/CID do software, fazendo uma saturação do corpo de prova, simulando o adensamento da
amostra e finalizando com a compressão. Dessa forma, o software fornecerá os valores de
poropressão obtidos.
Ao clicar em Compression, o software dará instruções de como realizar as etapas antes de
executar a compressão até a ruptura. A FIG. 4.12 mostra a janela que deverá aparecer, com as
instruções que devem ser seguidas em ordem.

FIG. 4.12 - Instruções para começar a etapa de compressão do ensaio UU
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Assim, para iniciar a compressão, é preciso seguir as seguintes instruções:
1- Na célula triaxial, abra a válvula correspondente à pressão de confinamento
(CP), de forma que seu transdutor indique um valor próximo a zero, clique na opção
Reset Cell Pressure e, então, feche novamente essa válvula;
2- Após montar o corpo de prova na célula, enche-se a câmara com água, tomando
cuidado com a entrada de bolhas. Isso fará com que ocorra a aplicação da tensão
confinante σ3. Para esse ensaio, utilizou-se um valor de σ3 = 31 kPa. Para aplicar tal
tensão confinante na célula, ajusta-se a pressão desejada na válvula em Set Pressure do
painel máster. Após isso, gira-se a válvula da pressão da célula para a posição Pressure.
Em seguida, abre-se a válvula referente ao tubo da pressão na célula, localizado na base
da câmara, para permitir a entrada da pressão confinante. Então, escolhe-se no software
o tipo de material da amostra e clica-se na opção Calculate Rate of Strain para que o
software calcule uma taxa de velocidade para ser ajustada na prensa.
3- Clica-se na opção Calculate Sample Rate para que o software estime quantos
pontos devem ser coletados para criar o gráfico de Tensão desviadora x Deformação
axial, baseado na taxa de velocidade da prensa para a compressão até a ruptura;
4- Coloca-se o pistão em contato com a base do transdutor de força e clica-se na
opção Reset Force para zerar o valor do transdutor de força;
5- Clica-se em Reset Axial Displacement para zerar o valor do transdutor de
deslocamento axial.

Após isso, a compressão estará pronta para ser iniciada. Liga-se a prensa e ajusta-se, então,
a sua velocidade de elevação (segundo a velocidade desejada pelo operador). Ao clicar na opção
Continue, no software, iniciará uma contagem regressiva. Ao final dessa contagem, deve-se
pressionar a opção Run na prensa para começar o ensaio.
O software permite um monitoramento em tempo real de todos os pontos coletados, para
determinar o gráfico de Tensão desviadora x Deformação axial. A FIG. 4.13 mostra um
exemplo desse monitoramento durante a etapa de compressão, no ensaio UU.
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FIG. 4.13 - Monitoramento em tempo real da compressão

No canto inferior esquerdo da tela de monitoramento, também é possível analisar a
mudança nos transdutores de pressão na célula, deslocamento axial e força no pistão. O ensaio
terá fim quando ocorrer a ruptura do corpo de prova ou quando todos os pontos estimados pelo
software forem coletados. No caso de ocorrer rompimento do corpo de prova antes de todos os
pontos serem coletados, deve-se encerrar o ensaio clicando na opção End Test Stage. Ao fim
do ensaio, todos os dados serão armazenados para a confecção do relatório, que deverá ser salvo
em algum diretório do computador.
Ao término do ensaio, esvazie a célula para retirar o corpo de prova e analisar a superfície
de ruptura. A FIG. 4.14 mostra um exemplo de um corpo de prova com sua linha de ruptura ao
final do ensaio de compressão triaxial.
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FIG. 4.14 - Corpo de prova após a ruptura por compressão triaxial

4.2.1 Finalização do Ensaio UU e Resultados

Após encerrar o ensaio, na tela inicial do software DS7, clica-se na opção Analysis &
Reports (FIG. 4.15). Nessa etapa, será feita a escolha dos pontos finais dos ensaios e o ponto
de ruptura do corpo de prova, para a confecção do gráfico de Tensão desviadora x Deformação
axial.
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FIG. 4.15 - Janela de confecção do relatório

Para recuperar os dados obtidos durante o ensaio, clica-se na opção Browse Directory’s e
seleciona-se a mesma pasta em que foram salvos os dados ao final do ensaio de compressão.
Aparecerão, então, os arquivos com os dados do ensaio na seção Raw Data Files (FIG. 4.16).
Escolhe-se os dados referentes ao ensaio que se deseja analisar. Para realizar a análise dos
resultados, clica-se na opção Analyse Test, antes de criar o relatório.

FIG. 4.16 - Janela de análise dos dados
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Uma nova janela deverá aparecer, conforme mostra a FIG. 4.17. Nessa etapa, informamse os dados finais após a execução do ensaio, como peso da amostra seca, peso da amostra
úmida e temperatura do laboratório durante o ensaio.

FIG. 4.17 - Medidas finais da amostra após o ensaio

Após inserir os dados finais, clica-se na opção Save Data. A próxima etapa é selecionar os
pontos finais de cada etapa do ensaio, conforme mostra a FIG. 4.18. O gráfico mostra a variação
da pressão na célula com a deformação axial. Como o valor ajustado da pressão confinante foi
de 31,0 kPa, o software define que a variação aceitável é em torno de 4,0 kPa.
Observe que, nesse caso, a FIG. 4.18 mostra uma variação um pouco maior que a aceitável.
Isso ocorreu devido à falta de aterramento elétrico do cabo de saída da Unidade de Aquisição
de Dado (GDU). Tal problema foi solucionado, portanto os ensaios posteriores não poderão
apresentar variações grandes dos dados de pressão dos transdutores.
No caso do ensaio UU, só houve uma etapa: a compressão triaxial, portanto, só haverá uma
etapa final a ser escolhida. Assim, deve-se mover os cursores referentes à Stage 1 e End of Stage
1 para indicar o início e fim da etapa 1, respectivamente. Após selecioná-los, clica-se em Mark
Stage End Point, caso se deseje adicionar mais etapas ao ensaio. Caso haja adensamento,
saturação e compressão, por exemplo, cada etapa deve ser separada por esses cursores.
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Ao selecionar todas as etapas do ensaio, clica-se em Ok para confirmar e seguir para a
análise da curva de Tensão desviadora x Deformação axial.

FIG. 4.18 - Identificação das etapas iniciais e finais

Nessa etapa, será apresentado o gráfico de Tensão desviadora x Deformação axial, como
ilustrado na FIG. 4.19, que o software criou com os dados obtidos no ensaio. Seleciona-se,
através do cursor vermelho, o ponto referente à ruptura da amostra e clica-se em Ok.
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FIG. 4.19 - Gráfico de tensão desviadora x deformação axial

Após selecionar o ponto de ruptura, clica-se em Ok para finalizar a análise dos ensaios. Na
seção Processed Data Files, clica-se na opção Write Test Report, para confeccionar o relatório,
conforme mostra a FIG. 4.20. Com isso, abre-se o relatório, clicando em Open Report, na seção
Report Files.

FIG. 4.20 - Abrindo o relatório final do ensaio
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Caso seja realizado mais de um ensaio UU, é possível também gerar o círculo de Mohr
para os ensaios realizados. Para isso, deve-se gerar, no mínimo, 3 relatórios para diferentes
ensaios UU, com aplicação de pressão na célula de diferentes valores (normalmente, para
facilitar a visualização gráfica, aplica-se o dobro do valor de CP para cada amostra anterior).
Após gerar o relatório para cada uma das amostras, selecione a opção Write Group Report
e selecione os relatórios que deseja usar para gerar o círculo de Mohr. Em seguida, aparecerá
uma janela, conforme mostra a FIG. 4.21, pedindo para que o usuário escolha a melhor linha
que represente os valores de coesão e ângulo de atrito para o ensaio escolhido.
Feito isso, selecione a opção Ok e o relatório final será confeccionado pelo software. Um
exemplo de relatório final gerado pelo software se encontra no anexo deste presente trabalho.

FIG. 4.21 - Exemplo da janela de configuração do círculo de Mohr para 3 ensaios UU
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4.3 Procedimentos dos Ensaios CU e CD

Para a realização desse tipo de ensaio, deve-se utilizar a mesma preparação de amostra
conforme explicado no item 7 deste presente trabalho.
Na tela inicial do software, clique na aba “Configures” e, em seguida, na opção
“Machines”. Assim como foi feito no ensaio UU, clique na opção “Select test type” e escolha
a opção que descreve o ensaio CU/CD. Ainda nessa nova janela, indique ao software quais os
loggers que deverão ser utilizados para o ensaio. Note que, para esses dois tipos de ensaio,
agora será necessário utilizar os 6 canais instalados no logger, conforme mostra a FIG. 4.22 a
seguir:

FIG. 4.22 - Configurando os loggers para ensaio CU/CD

Após isso, volte para a tela inicial do software DS7 e clique em “New Test”, selecione
então, a machine configurada para a realização do ensaio.
Na tela de monitoramento em tempo real, clique na opção “Start Test Stage”. Observe que,
diferentemente do ensaio UU, no ensaio CU/CD existem três novas opções referentes a
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saturação e ao adensamento, que são: Saturation (Cell Pressure Increment), Saturation (Back
Pressure Increment) e Consolidation, conforme mostra a FIG. 4.23.

FIG. 4.23 - Opções da tela de monitoramento para ensaios CU/CD
Clique na opção “Test Initialization” e insira os valores referentes ao peso da amostra,
diâmetro e altura do corpo de prova, assim como feito para o ensaio UU. Em seguida insira os
dados referente ao incremento da pressão na célula e a diferença entre a pressão na célula e a
contrapressão durante a etapa de saturação por aplicação de contrapressão, conforme mostra a
FIG. 4.24. Siga os seguintes procedimentos:
1- “Cell Pressure Increment Steps”, refere-se ao aumento de pressão da célula para
cada etapa de avaliação do valor do coeficiente B, normalmente insere-se 50 kPa, ao
menos que seja um valor diferente definido pelo cliente;
2- “Back Pressure Differential”, refere-se a diferença entre a pressão na célula e a
contrapressão durante a etapa de aplicação da contrapressão, normalmente insere-se 5
kPa, ao menos que seja um valor diferente definido pelo cliente;
3- “Required Effective Stress”, refere-se à tensão efetiva durante o adensamento,
depois da saturação da amostra.
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FIG. 4.24 - Dados para início de ensaios CD/CU

4.3.1 Etapa de Saturação

a) “Cell Pressure Increment” (Determinação do Coeficiente B)
Nessa etapa é realizada a verificação do coeficiente B referente ao grau de saturação da
amostra.
Para entrar nessa etapa, clique na opção “Saturation (Cell Pressure Increment)”.
Na primeira vez que essa etapa estiver sendo realizada, a pressão na célula (CP) deve ser
aproximadamente igual a zero. Se o valor do CP indicado pelo software estiver acima de 5 kPa,
então regule a pressão na bureta do CP para 0 e resete o transdutor.
Deve-se verificar se todas as válvulas na célula do triaxial estão fechadas, excetuando-se a
da poropressão mais próxima da célula, que por sua vez deve sempre permanecer aberta para
que sejam feitas as leituras de poropressão pelo transdutor. O medidor de variação de volume
deve estar na posição “ByPass” na alavanca à esquerda e na posição “Offline” na alavanca à
direita.
Logo em seguida, ajusta-se a pressão na célula conforme o valor mostrado pelo software
através da aplicação de pressão na bureta referente ao CP.
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Feito isso, clique na opção “Continue” e, em seguida, em “Start Countdown” para começar
a contagem regressiva. Ao final da contagem, imediatamente deve-se abrir a válvula referente
à pressão na célula.
• Critérios de parada
Deve-se, inicialmente, esperar que o gráfico de Poropressão x Tempo e Coeficiente B x
Tempo se estabilizarem, conforme mostra a FIG. 4.25. Tal etapa pode demorar algumas horas.

FIG. 4.25 - Exemplo de análise do coeficiente B. Nota-se que, após algumas horas, o
coeficiente B tende à um determinado valor e o gráfico da poropressão se estabiliza.

Se o valor do coeficiente B estiver menor que 0,95, então deve-se finalizar a etapa e seguir
para a etapa “Back Pressure Increment”.
Se o valor do coeficiente B estiver maior ou igual que 0,95, então a amostra já está
saturada e pode-se seguir para a etapa de adensamento (“Consolidation Stage”).
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b) “Back Pressure Increment” (Saturação por aplicação da contrapressão)
Após a checagem do valor do coeficiente B, caso o mesmo esteja inferior ao valor de 0,95,
deve-se realizar a saturação pela aplicação da contrapressão. Para isso, selecione a opção
“Saturation (Back Pressure Increment)”.
Nessa etapa, o medidor de variação de volume deve estar na posição “Online” na maçaneta
à direita e “Saturação” na maçaneta à esquerda, para que sejam feitas as leituras pelo mesmo.
Em seguida, deve-se ajustar o valor da contrapressão exigida pelo software nessa etapa.
Para isso, regule o valor da contrapressão no painel máster na bureta referente ao BP.
Aperte “Continue” e, após a contagem regressiva, imediatamente abra a válvula referente
à aplicação de contrapressão na célula. Obs.: a válvula referente à pressão na célula (CP) deve
estar aberta e a diferença entre o seu valor e a contrapressão deve ser sempre maior que 2 kPa.
Analise, cuidadosamente, o gráfico da Variação de Volume x Tempo no lado esquerdo da
tela de monitoramento, seu valor deve aumentar sempre positivamente, ainda que a plotagem
esteja com uma declividade negativa. Essa etapa do ensaio pode demorar alguns dias para que
ocorra a estabilização da poropressão com o valor da contrapressão.
• Critérios de Parada
Quando o gráfico de variação de volume estiver com uma declividade zero e o gráfico da
poropressão estiver estabilizado, pode-se finalizar essa etapa clicando na opção “End Test
Stage”. Obs.: a poropressão da água deve, eventualmente, se igualar à contrapressão (ou estar
com um valor muito próximo) para que seja visualizada a estabilidade da poropressão.
A FIG. 4.26 mostra um exemplo de uma primeira aplicação de contrapressão em uma
amostra com um valor de 30 kPa para o BP e a poropressão atingida de 29 kPa, já a FIG. 4.27
mostra a mesma amostra após executar mais três vezes a etapa de contrapressão, dessa vez com
150 kPa para o BP e a poropressão de 107 kPa, buscando atingir o mesmo valor.
Após essa etapa, volte para a saturação pela pressão na célula para checar novamente o
valor do coeficiente B. Realize essas etapas até que o valor do coeficiente B se torne maior ou
igual a 0,95, indicando que a amostra está saturada.
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FIG. 4.26 – Exemplo de uma primeira aplicação de contrapressão com BP de 30 kPa,
observa-se que a poropressão atingiu aproximadamente o mesmo valor definido para o BP

Nota: tanto a FIG. 4.26 quanto a FIG. 4.27 foram realizadas quando o equipamento de
medidor da variação de volume da amostra estava com defeito nas alavancas e, portanto, o
resultado do gráfico de variação de volume x tempo não representa um resultado plausível para
essa etapa, ainda que o critério de parada tenha sido atingido (curva da variação de volume com
declividade nula). Porém, como mostra no gráfico de poropressão x tempo, o mesmo deve ser
sempre crescente até atingir o valor definido para a contrapressão, indicando o critério de
parada.
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FIG. 4.27 - Aplicação de contrapressão pela 4ª vez para a mesma amostra da FIG. 4.26.
Nessa etapa, definiu-se um BP de 150 kPa e a poropressão mostrada de 107 kPa, buscando
atingir o valor de BP
Ao finalizar a etapa de saturação por contrapressão, deve-se voltar para a checagem do
coeficiente B, repetindo as duas etapas até que se atinja um valor do coeficiente B que indique
que a amostra está saturada.

4.3.2 Etapa de Adensamento (Consolidation)

Após finalizada a etapa de saturação da amostra, deve-se seguir com o adensamento da
mesma. Para isso, clique na opção “Start Test Stage” e então em “Consolidation”.
A válvula referente à contrapressão e à pressão na célula já devem estar fechadas. Ajuste a
pressão da célula na bureta referente ao CP de acordo com a pressão indicada pelo software,
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como mostra a FIG. 4.28. Ao fazer isso, o software indicará que essa pressão na célula causará
a tensão efetiva na etapa de adensamento definida pelo usuário ao iniciar o ensaio.

FIG. 4.28 - Janela de configuração da etapa de adensamento

Após isso, abra a válvula de pressão na célula lentamente para dissipar a poropressão em
excesso e espere a leitura de poropressão na tela de monitoramento se estabilizar (tal etapa pode
levar em torno de 20 minutos para finalizar).
Em seguida, deve-se mudar a posição da maçaneta da esquerda para “Consolidação” e a
maçaneta da direita para a posição “Online”. Pressione o botão “Continue” e, após o final da
contagem regressiva, imediatamente abra a válvula referente à contrapressão na célula triaxial.
Observe que o gráfico da variação de volume deve ter um trecho ascendente, ainda que a
plotagem mostre valores negativos, conforme mostra a FIG. 4.29.
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FIG. 4.29 – Exemplo de uma etapa de adensamento em andamento para ensaios CU/CD

Nota: o exemplo da etapa de adensamento mostrada pela FIG. 4.29 mostra o gráfico de
poropressão x tempo variando entre 4,0 kPa, que é um valor aceitável segundo o software, pois
trata-se de um erro de precisão do próprio logger.

Ao analisar o gráfico de variação de volume x tempo, quando este apresentar uma
declividade nula, a etapa de adensamento estará completa. Selecione então a opção “End Test
Stage” para, oficialmente, terminar a etapa de adensamento da amostra.

4.3.3 Etapa de Compressão

Para iniciar a etapa de compressão, inicialmente deve-se ligar a prensa do triaxial. Na tela
de monitoramento em tempo real clique na opção “Start Test Stage” e então em “Compression”.
Observação Importante: É nessa etapa que ocorre a diferenciação do ensaio CU para o
ensaio CD. Caso esteja sendo realizado um ensaio CU, a válvula referente à contrapressão na
célula triaxial deve permanecer fechada, já que se trata de um ensaio não drenado. Por outro
lado, caso esteja sendo realizado um ensaio CD, a válvula referente à contrapressão na célula
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deve ficar aberta durante toda a etapa de compressão, permitindo a drenagem do corpo de
prova.
Após isso, uma nova janela referente aos dados iniciais para a compressão aparecerá,
conforme mostra a FIG. 4.30.

FIG. 4.30 - Dados iniciais para a etapa de compressão

Nessa nova janela, deve-se informar para o software a altura inicial do corpo de prova e a
velocidade de compressão da prensa, definida pelo usuário.
Na opção “Calculate Sample Rate” o próprio software define uma taxa para a coleta de
dados do logger de acordo com a velocidade de compressão, porém esse valor pode ser
redefinido pelo usuário. A ELE recomenda usar 0,3% para o primeiro incremento até 1,0% e o
segundo incremento de 1,0%.
Em seguida, siga as instruções do software para zerar o transdutor de força, trazendo o
pistão em contato com a amostra e fazendo o mesmo com o transdutor de deslocamento axial.
Após isso, pressione “Continue” e, ao final da contagem regressiva, inicie a subida da
prensa para começar a compressão da amostra.
Na tela de monitoramento, observe o gráfico de Tensão Desviadora (kPa) x Deformação
Axial (%) atingir um valor constante até a ruptura do corpo de prova, conforme ilustra a FIG.
4.31.
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FIG. 4.31 – Exemplo da tela de monitoramento da etapa de compressão até a ruptura da
amostra

Após a ruptura do corpo de prova, finalize a compressão clicando em “End Test Stage” e
desligando a prensa.

4.3.4 Finalização dos Ensaios CU e CD e Resultados

Ao final do ensaio, na tela inicial do software, selecione a opção “Analysis & Reports” para
confeccionar o relatório do ensaio. Uma nova janela aparecerá conforme a FIG. 4.15, a mesma
janela mostrada para o ensaio UU.
Em seguida, selecione a pasta diretório onde contém os dados do ensaio realizado, que foi
salvo anteriormente ao final do ensaio.
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Clique na opção “Write Test Report” e uma nova janela aparecerá para selecionar o ponto
exato de ruptura do corpo de prova. Para isso, mova o centro do cursor vermelho para o ponto
de maior tensão desviadora, no gráfico da direita, conforme mostra a FIG. 4.32.

FIG. 4.32 - Configuração do ponto de ruptura do corpo de prova para ensaio CU/CD
Finalmente, ao clicar em “Ok”, o software confeccionará o relatório final, que deve ser
salvo em algum diretório para análise futura.

85

5. CONCLUSÕES

O objetivo do trabalho era a elaboração de um documento detalhando os procedimentos
necessários para a utilização do equipamento triaxial adquirido pelo laboratório da SE/2.
Acredita-se que, a partir deste trabalho, diversos ensaios triaxiais possam ser realizados no IME,
por alunos e técnicos, contribuindo com o desenvolvimento de pesquisas ou de investigações
geotécnicas, ao proporcionar um maior conhecimento do solo analisado.
Não foi possível, no entanto, analisar a variação de volume que ocorre nos ensaios, nem
obter a envoltória de ruptura para os ensaios CU e CD, por conta de um defeito técnico no
equipamento que mede a variação de volume da amostra. Dessa forma, sugere-se que esses
tópicos sejam abordados em trabalhos futuros.
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7. ANEXOS

7.1 Calibração para transdutor de deslocamento: canal 01
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7.2 Calibração para transdutor de força: canal 02
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7.3 Calibração para transdutor de pressão de confinamento (CP): canal 03
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7.4 Calibração para transdutor de poropressão: canal 04
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7.5 Calibração para transdutor de contrapressão: canal 05
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7.6 Calibração para transdutor de volume: canal 06
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7.7 Relatório gerado para ensaio UU utilizado no trabalho
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7.8 Relatório gerado para ensaio CU utilizado no trabalho
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7.9 Relatório gerado para ensaio CD utilizado no trabalho
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8. APÊNDICE

8.1 Montagem do corpo de prova na célula triaxial

1) Colocar a membrana no cilindro de sucção, fixando nele as extremidades da membrana;
2) Conectar o tubo laranja de borranja ao cilindro de sucção;
3) Aplicar vácuo no conjunto “cilindro de sucção + membrana”, succionando o tubo
laranja;
4) Pressionar o tubo laranja, de forma a mnater o vácuo;
5) Colocar o corpo de prova no interior da membrana;
6) Liberar o tubo de laranja;
7) Colocar uma pedra porosa e um filtro, nessa ordem, na base da célula triaxial;
8) Colocar o conjunto “corpo de prova + membrana + cilindro de sucção” em cima do
filtro, na base da célula triaxial;
9) Soltar a extremidade inferior da membrana do cilindro de sucção e prender à base da
célula triaxial. Soltar também a extremidade superior da membrana e retirar o cilindro
de sucção;
10) Com a ajuda de um expansor metálico, colocar dois anéis de borracha na base da célula,
fixando a membrana;
11) Colocar outro filtro e outra pedra porosa, nessa ordem, na extremidade superior do corpo
de prova, dentro da membrana;
12) Colocar a extremidade superior da célula triaxial também dentro da membrana, sem o
tubo responsável pela contrapressão;
13) Novamente, com ajuda do expansor metálico, colocar dois anéis de borracha na
extremidade superior da célular, fixando a membrana;
14) Colocar a câmara de acrílico da célula, apertando os parafusos dois a dois;
15) Manter o parafuso superior da célula triaxial aberto durante preenchimento da mesma
com água, fechando-o apenas quando encerrada essa etapa.
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8.2 Execução ensaio UU

1) Na tela principal, clicar na aba “Configure” e depois em “Machines”;
2) Clicar em “Set-up new machine” e inserir um nome para os ensaios;
3) Clicar em “Select Test Type” e selecionar o ensaio UU na opção “Quick Undrained
Tests”;
4) Em “Logger Channels”, selecionar os canais referentes aos transdutores de deformação
axial (“Axial Displacement”), à pressão de confinamento da célula (“Cell Pressure” CP) e à força no pistão (“Force”);
5) Clicar em “Apply” e em “Ok”;
6) Na tela principal, clicar em “New Test”, inserir as infornações do projeto e clicar em
“Ok”;
7) Selecionar a máquina configurada e clicar em “Select a Machine for the Test”;
8) Clicar em “Start Test Stage”;
9) Clicar em “Test Initialisation”, inserir as informações da amostra e clicar em “Confirm
Setup Data”;
10) Clicar em “Start Test Stage” e, em seguida, clicar em “Compression”;
11) Na célula triaxial, abrir a válvula correspondente à pressão de confinamento (CP), clicar
em “Reset Cell Pressure” e fechar novamente a válvula;
12) Colocar e montar corpo de prova na célula triaxial e preenchê-la completamente com
água;
13) Fechar o parafuso superior da célula triaxial;
14) Selecionar a pressão desejada no painel master e aplicar na célula;
15) Abrir a válvula da pressão de confinamento localizada na célula triaxial;
16) Selecionar no software o tipo de material da amostra e clicar em “Calculate Rate of
Strain”;
17) Ajustar corretamente o pistão de força e clicar opção “Reset Force”;
18) Clicar em “Reset Axial Displacement”;
19) Ligar a prensa e definir sua velocidade;
20) Clicar em “Continue” no software. Ao final da contagem, pressionar “Run” na prensa;
21) Para encerrar o ensaio, clicar em “End Test Stage” no software e “stop” na prensa;
22) Na tela inicial do software, clicar em “Analysis & Reports”;
105

23) Clicar em “Browse Directory’s” e selecionar a pasta correta;
24) Selecionar os dados na seção “Raw Data Files” e clicar em “Analyse Test”;
25) Informar os dados da amostra após o ensaio e clicar em “Save Data”;
26) Selecionar os pontos finais de cada etapa do ensaio e clicar em “Ok”;
27) Selecionar o ponto de ruptura da amostra e clicar em “Ok”;
28) Na seção “Processed Data Files”, clicar em “Write Test Report” para gerar o relatório
de resultados;
29) Para abrir o relatório, clicar em “Open Report”, na seção “Report Files”;
30) Para obter círculos de Mohr, gerar o relatório para cada uma das amostras, clicar em
“Write Group Report” e selecionar os relatórios correspondentes;
31) Definir a melhor linha para o ensaio e clicar em “Ok”.

8.3 Execução ensaio CU/CD

1) Na tela principal, clicar na aba “Configure” e depois em “Machines”;
2) Clicar em “Set-up new machine” e inserir um nome para os ensaios;
3) Clicar em “Select Test Type” e selecionar o ensaio UU na opção “Quick Undrained
Tests”;
4) Em “Logger Channels”, selecionar os canais referentes aos transdutores de deformação
axial (“Axial Displacement”), à pressão de confinamento da célula (“Cell Pressure” CP) e à força no pistão (“Force”);
5) Clicar em “Apply” e em “Ok”;
6) Na tela principal, clicar em “New Test”, inserir as infornações do projeto e clicar em
“Ok”;
7) Selecionar a máquina configurada e clicar em “Select a Machine for the Test”;
8) O medidor de variação de volume deve estar na posição “ByPass” na alavanca à
esquerda e na posição “Offline” na alavanca à direita;
9) Na célula triaxial, abrir todas as válvulas de pressão (CP, PP e BP), clicar em “Reset
Cell Pressure” e fechar novamente a válvula;
10) Colocar e montar corpo de prova na célula triaxial e preenchê-la completamente com
água;
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11) Fechar o parafuso superior da célula triaxial;
12) Clicar em “Start Test Stage”;
13) Clicar em “Test Initialisation”, inserir as informações da amostra e clicar em “Confirm
Setup Data”;
14) Verificar se todas as válvular da célula triaxial estão fechadas e abrir a válvula da
poropressão;
15) Clicar em “Start Test Stage” e, em seguida, clicar em “Saturation (Cell Pressure
Increment)”;
16) Selecionar a pressão indicada pelo software no painel master e aplicar na célula;
17) Clicar em “Continue” e em “Start Countdown”. Ao final da contagem, abrir a válvula
da pressão de confinamento localizada na célula triaxial;
18) Se o valor do coeficiente B estiver menor que 0,95, finalizar esta etapa e seguir para a
etapa “Back Pressure Increment” (passos 19 a 24). Caso contrário, seguir para a etapa
“Consolidation Stage” (seguir direto para o passo 25);
19) Para B menor que 0,95, clicar em “Start Test Stage” e em “Saturation (Back Pressure
Increment)”;
20) Colocar o medidor de variação de volume na posição “Online” e “Saturação”;
21) Ajustar o valor da contrapressão de acordo com a exigida pelo software para essa etapa;
22) Apertar “Continue” e, após a contagem regressiva, abrir a válvula referente à aplicação
de contrapressão na célula;
23) Finalizar essa etapa clicando na opção “End Test Stage”;
24) Voltar para a etapa “Saturation (Cell Pressure Increment)” e checar o valor do
coeficiente B. Realizar essas etapas até que o valor do coeficiente B se torne maior ou
igual a 0,95;
25) Com B maior ou igual a 0,95, clicar na opção “Start Test Stage” e então em
“Consolidation”;
26) Fechar as válvulas de contrapressão e de pressão de confinamento na célula;
27) Ajustar a pressão de confimento de acordo com a pressão indicada pelo software;
28) Abrir lentamente a válvula de pressão de confimamento na célula;
29) Colocar o medidor de variação de volume na posição “Consolidação” e “Online”;
30) Clicar em “Continue” e, após o final da contagem regressiva, abrir a válvula de
contrapressão na célula triaxial;
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31) Clicar em “End Test Stage” para terminar a etapa de adensamento;
32) Clicar em “Start Test Stage” e então em “Compression”;
33) Para o ensaio CU, a válvula de contrapressão na célula triaxial deve permanecer
fechada. Para o ensaio CD, a válvula de contrapressão na célula deve ficar aberta durante
toda a etapa de compressão;
34) Inserir a altura inicial do corpo de prova e a velocidade de compressão da prensa;
35) Clicar em “Calculate Sample Rate” para que o software determine a taxa de coletas de
dados;
36) Ajustar corretamente o pistão de força e clicar em “Reset Force”;
37) Clicar em “Reset Axial Displacement”;
38) Ligar a prensa e definir sua velocidade;
39) Clicar em “Continue” no software. Ao final da contagem, pressionar “Run” na prensa;
40) Para encerrar o ensaio, clicar em “End Test Stage” no software e “stop” na prensa;
41) Na tela inicial do software, clicar em “Analysis & Reports”;
42) Clicar em “Browse Directory’s” e selecionar a pasta correta;
43) Selecionar os dados na seção “Raw Data Files” e clicar em “Analyse Test”;
44) Informar os dados da amostra após o ensaio e clicar em “Save Data”;
45) Selecionar os pontos finais de cada etapa do ensaio e clicar em “Ok”;
46) Selecionar o ponto de ruptura da amostra e clicar em “Ok”;
47) Na seção “Processed Data Files”, clicar em “Write Test Report” para gerar o relatório
de resultados;
48) Para abrir o relatório, clicar em “Open Report”, na seção “Report Files”;
49) Para obter círculos de Mohr, gerar o relatório para cada uma das amostras, clicar em
“Write Group Report” e selecionar os relatórios correspondentes;
50) Definir a melhor linha para o ensaio e clicar em “Ok”.
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