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A Divisão de Ensaios 
Especiais do laboratório 
LEMO é um dos principais 
fornecedores de ensaios 
triaxiais estáticos, tanto 
para o setor público como 
para o privado da indústria 
de construção em Portugal. 
Esta divisão tem sido 
também, desde 2003, o 
principal foco de marketing 
e investimento para o 
laboratório LEMO.  
 
A capacidade de ensaiar 

várias amostras em 

simultâneo mantendo os 

mais elevados padrões de 

qualidade e de dar resposta 

a pedidos específicos dos 

nossos clientes através de 

metodologias 

padronizadas, ou de 

procedimentos internos 

desenvolvidos pelos peritos 

em mecânica de solos do 

LEMO, levou-nos a 

estabelecer relações 

comerciais com as 

principais empresas de 

construção e consultoria 

geotécnica em Portugal. 

Hipervínculo útil: 
http://lemo.com.pt/ 
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Desde a sua criação em 2002, a Divisão de 
Ensaios Especiais do LEMO tem-se 
estabelecido gradualmente como um dos 
líderes na oferta de ensaios triaxiais 
estáticos em solos, para a indústria 
Portuguesa de engenharia civil. Com o 
fortalecimento da sua posição no 
mercado, o LEMO deparou-se com uma 
subida contínua na procura de ensaios 
triaxiais, da qual resultou a elaboração de 
um plano de expansão do laboratório que, 
entre 2002 e 2009, levou a um aumento do 
número de câmaras triaxiais disponíveis 
de 3 para 9, permitindo assim a realização 
de ensaios triaxiais CU, CD ou UU a três 
amostras em simultâneo, utilizando três 
sistemas triaxiais não automáticos, 
dependentes de uma fonte de pressão 
pneumática comum. 
 
Ao longo do ano 2009 picos de procura 
consecutivos levaram a uma grande 
acumulação de trabalho, causando atrasos 
que colocaram em risco o cumprimento 
dos prazos impostos por clientes. Apesar 
de tal não se traduzir numa redução direta 
da produtividade anual, a satisfação do 
cliente tem sempre primazia, pelo que 
falhas no cumprimento de prazos levariam 
a uma eventual diminuição na procura de 
ensaios. A administração do LEMO decidiu 
então aumentar a capacidade de 
simultaneidade comprando um novo 
sistema de ensaio triaxial de solos 
composto por três câmaras de ensaio, de 
forma a permitir o ensaio padronizado de 
quatro amostras e a saturação e 
consolidação de doze provetes, 
simultaneamente. Houve no entanto 
limitações que tiveram de ser superadas 
sem colocar em risco a exatidão dos 
resultados dos ensaio: 
 
- Os fundos disponíveis para a compra do 
novo sistema triaxial eram muito limitados 

e destinavam-se, inicialmente, a um 
sistema não automático, dependente da 
fonte de pressão que já estava em uso 
pelos outros três sistemas existentes.    
 
- O espaço disponível no laboratório para 
a instalação do novo equipamento era 
muito limitado, este teria de ser instalado 
numa área 1.3m2. Adicionalmente, havia 
apenas uma prensa disponível. Tal 
implicava que as fases de corte teriam de 
ser cuidadosamente planeadas, pois só 
seria possível cortar um provete de cada 
vez. A configuração do novo sistema 
triaxial também tinha que permitir a 
mobilidade das câmaras, para que cada 
uma pudesse ser transportada para a 
prensa durante a fase de corte e a ligação 
dos canais de pressão reestabelecida sem 
interferir com os restantes ensaios em 
curso. 
 
- A adição do novo sistema de ensaio 
triaxial teria que ter um impacto mínimo 
nos recursos humanos. À data, o LEMO 
tinha apenas um técnico atribuído à 
Divisão de Ensaios Especiais e estava já a 
ser difícil coordenar os períodos legais de 
férias com o volume de trabalho. 
 
 
 
 
 
 
Durante a fase de consulta ao mercado foi 
verificado que o Sistema Triaxial 
Automático da GDS (GDSTAS) era a melhor 
solução para aumentar a capacidade de 
execução de ensaios triaxiais do LEMO e, 
ao mesmo tempo, superar as limitações 
existentes.  
Durante o processo decisão rapidamente 
ficou claro que qualquer incremento em 
equipamento de controlo manual iria 
implicar também um investimento a nível 
recursos humanos, em especial nos 
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períodos de elevada procura, nos quais todos os sistemas 
triaxiais são utilizados em simultâneo com outros ensaios 
a decorrer na Divisão de Ensaios Especiais 
 
Esta limitação poderia ser ultrapassasa pela seleção de 
um sistema triaxial automático em vez de um sistema 
corrente, de controlo manual. Contudo os fundos 
inicialmente disponíveis não eram suficientes para a 
aquisição do sistema triaxial automático da GDS. 
Foi elaborado e entregue à administração do LEMO um 
estudo comparativo de capacidade de produção, no qual 
uma solução baseada no Sistema Triaxial Automático 
GDS (GDSTAS) era comparada com uma baseada num 
sistema triaxial corrente/manual.  
Este estudo provou que a solução GDS resultaria num 
maior aumento do número de horas de trabalho efetivo 
anual, quando comparada com uma solução não 
automatizada (Fig. 1). 
  

 
Fig 1. Comparação do número de horas efetivas de trabalho 

anual entre a configuração triaxial original e ambas as 
soluções de atualização. 

 
Esta diferença tinha como origem, principalmente, o fato 
de ser necessária a presença de um técnico para operar 
manualmente as válvulas, registar valores durante a fase 
de saturação do ensaio e iniciar manualmente a fase de 
consolidação. O que significava que só nos dias úteis 
haveria um progresso efetivo do ensaio, marcando assim 
a principal diferença de produtividade entre um sistema 
não automático e o Sistema Triaxial Automático da GDS. 
A capacidade de criar planos de ensaio completos, 
utilizando o programa GDSLAB, os quais são 
implementados automaticamente pelos controladores 
de pressão/volume da GDS ligados às câmaras triaxiais, 
eliminaria durante as fases de saturação/consolidação a 
necessidade de haver uma intervenção regular por parte 
do operador, suprimindo assim a diferença entre dias 
úteis e dias de calendário para efeitos do ensaio triaxial. 
Não seria no entanto possível automatizar a passagem da 
fase de consolidação para a de corte, uma vez que a 
câmara triaxial teria que ser transportada para a única 
prensa disponível. 

Estimou-se que, de uma forma global, a implementação 
do Sistema Triaxial Automático GDS iria providenciar à 
Divisão de Ensaios Especiais do LEMO, um aumento de 
49% no Potencial de Produção de ensaios triaxiais 
estáticos (Fig. 2). 
 

 
Fig 2. Aumento de Potencial de produção comparado entre 

uma solução não automatizada e a solução GDSTAS. 

 

Foi necessário chegar a um compromisso entre custo e 

flexibilidade, de forma a minimizar o investimento 

necessário para a aquisição de um sistema automático. 

Este compromisso foi atingido através do planeamento 

de um sistema que incluísse controladores GDS de 

pressão/volume empresariais (ELDPC) com 1MPa/200cc 

de capacidade, no qual o canal de contrapressão seria 

partilhado pelas três câmaras triaxiais, reduzindo de seis 

para quatro o número de controladores necessários, mas 

assegurando ainda assim a automatização do sistema.  

Com base nesta configuração, e utilizando a taxa média 

de ocupação de equipamento, calculada a partir de dados 

obtidos entre 2003 e 2009, e o aumento previsto de 

Potencial de Produção, a Divisão de Ensaios Especiais do 

LEMO estimou um período de reembolso de 4.2 anos 

para uma solução não automatizada, enquanto que a 

solução proposta, utilizando um Sistema Triaxial 

Automático Empresarial GDS, teria um período de 

reembolso de 3.7 anos, representando o melhor 

investimento. A solução implementada foi um sistema 

automático GDS (ELTAS) no qual estão incluídas três 

câmaras triaxiais passivas para provetes até 76mm, 

quatro controladores de pressão/volume empresariais 

(ELDPC) e três transdutores pressão neutra GDS, ligados 

a um sistema aquisição dados GDS com 8 canais.  



 
 
 
 
 
 
 
O controlo dos ensaios é assegurado pelo programa 

GDSLAB. Com recurso a um circuito de pressão hidráulica 

segmentado, controlado por válvulas, foi possível manter 

a completa funcionalidade do sistema implementado, 

mesmo fazendo uso de um canal de contrapressão 

partilhado. 

 
 
 
O Sistema Triaxial Automático GDS (ELTAS) da LEMO foi 
completamente integrado com o equipamento já 
existente e na área de laboratório disponível. Tubos 
hidráulicos e cabos, fornecidos pela GDS, garantiram a 
completa mobilidade de cada câmara triaxial e 
permitiram a utilização da prensa, célula de carga e 
transdutor LVDT de outras marcas que estavam já a uso. 
 
A saturação de provetes tornou-se totalmente 
automática. O programa GDSLAB permitiu ao utilizador 
definir rampas saturação específicas para um aumento 
gradual pressão de confinamento e contrapressão, algo 
que seria impossível de implementar com um sistema 
não automático, as quais podem ser intercaladas com 
determinações do coeficiente de pressão neutra B de 
Skempton. Em alternativa, pode ser selecionado um 
modo de saturação automática de forma a atingir o valor 
B pretendido, através de incrementos de pressão 
automáticos consecutivos, definidos pelo operador. A 
transição entre cada fase de ensaio é feita 
automaticamente, em função de critérios de ensaio 
escolhidos pelo utilizador. A ligação entre o computador 
com o programa GDSLAB e a prensa (Fig. 4), permite ao 
utilizador definir o critério de rotura, controlar a 
velocidade de deslocamento axial, o ritmo de 
deformação e monitorizar em tempo real todos os 
parâmetros do ensaio, sejam eles diretos ou calculados. 
 
O esforço adicional imposto aos recursos humanos foi 
mínimo, uma vez que a intervenção do operador é 
necessária apenas para montagem dos provetes, 
seleção/criação do plano de ensaio e  colocar a câmara 
triaxial na prensa. O acréscimo de capacidade de 
resposta inicialmente estimado foi confirmado 
posteriormente: o tempo médio de execução de um 
ensaio foi calculado em 11 dias de calendário, de acordo 

com dados obtidos entre 2010 e 2012. O tempo médio de 
execução de um ensaio com a solução não automática, 
anteriormente utilizada, era 15 dias de calendário.  
 

 
Fig 3. Sistema Triaxial Automático Empresarial GDS (ELTAS) no 

laboratório de solos do LEMO. 

 

 

 
Fig 4. Ligação da Prensa 

 

...“O desempenho e capacidade adaptação conseguidos 
com o software GDSLAB, quando utilizado em conjunto 
com os controladores de pressão/volume da GDS, são 
significativos. Não encontrámos durante a fase de 
pesquisa de mercado nenhum outro fornecedor que 
disponibilizasse este nível de controlo e automatismo. 
Com ensaios completamente controlados por 
computador podemos em pouco tempo verificar o 
progresso do ensaio, ou alterar o seu método execução, 
mesmo que estejamos a trabalhar em obra ou no 
estrangeiro, através de ligação remota num computador 
ou telemóvel com internet. A elevada qualidade dos 
materiais e dos encaixes das câmaras triaxiais garantem 
completa estanqueidade e um movimento do êmbolo 
suave e com baixa fricção. ” diz Diogo. 
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